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عياملين فيي شيركة البييادر العالميية فيي م تلي  لبيرامج التدريبيية التيي  ضيا لهيا اللى تقيييم اتهدف هذه الدراسة إ     

 دائهم في العمل .ن وانعكاسها على أ ضا لها العاملي, كما تحاول فهم العالقة بين البرامج التدريبية التي فروعها 

مارات وقطر وسلطنة عمان ممن  ضعوا للبرامج لين في شركة البيادر في كل من اإليتأل  مجتما الدراسة من العام

مؤلفية  عينيةوتيم توزييا االسيتبيان عليى الموازنيات    –KPI–التدريبية التي تم ا تيارها ) مهارات التواصل البيعية 

 لعرض وتحليل نتائج الدراسة . SPSSحصائية في تم است دام عددا من األساليب اإل  موظ  , و57) من

دارة الموارد البشرية في مجال بيرامج التيدريب ال اصية بالعياملين فعالية إ ان فاض فيلى  لصت الدراسة إو قد      

 ئهيمرامج التدريبيية عليى أدارضا المشياركين فيي البيل اإليجابي ثراألالدراسة  أظهرتفي الشركة . ومن ناحية أ رى 

لى زيادة كميية المعيارف المكتسيبة للميوظفين اليذين  ضيعوا لهيا , فيي حيين كيان انعكيا  كذلك أدت البرامج إ, لعملل

 البرامج التدريبية على أداء العمل و أداء المجموعة غير جيد وبالتالي أداء العاملين .

قسييم المييوارد البشييرية فييي لييى ضييرورة تفعيييل دور إمقترحييات وانتهييت الدراسيية بتقييديم مجموعيية ميين الحلييول وال     

يجياد قسيم للبحيوا والتطيوير يسيياهم فيي زييادة فاعليية البيرامج التدريبييية فيي الشيركة , كيذلك جعيل عملييية الشيركة وإ

أداء العيياملين بشييكل يفيييد  يفيياء الضييرض المطلييو  منهييا فييي التييأثير علييىدريب مسييتمرة ومتواصييلة كييي تسييتطيا إالتيي

 .الشركة
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This study aims to evaluate the training programs that happened in Al Bayader International company 

in its various branches, it also tries to understand the relationship between the training programs that 

submitted to employees and its reflection on their performance at work. 

The study population consists of employees in Al Bayader company in the UAE, Qatar and Oman, who 

were submitted the training programs that have been selected (the sales communication skills – KPI – 

budgets) and the questionnaire was distributed to the sample (75) employees, and a number of 

statistical methods in SPSS has been used to view and analyze the results of the study. 

The study found a lack of effective human resources management in the field of training programs for 

employees in the company. On the other hand, the study found the positive impact of  satisfaction of 

participants in the training programs on the performance of the work they have , as well as the 

programs have increased the amount of knowledge gained to employees who undergo it, while training 

programs reflection on the performance of the work and performance of the group is not good and 

hence the performance of employees . 

The study offers a range of solutions and proposals to the necessity of activating the role of the human 

resources department of the company and the creation of the department of research and development 

contributes to increasing the effectiveness of training programs in the company, as well as make the 

training process ongoing and continuous so that it can meet the requested purpose in influencing the 

performance of employees in benefit of the company. 
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 قدمة : م

يييد نحييو التركييي  علييى تييدريب وتنمييية الميي وارد البيي شرية ليي دى منظميي ات األعمييال  باعتبييار أن هنيياا اتجيياه مت ا     

التدريب هو أحد المحاور اإلستراتيجية لتدعيم وتنويا مهارات و ب رات ومعارف العاملين في المنظمة والذي يهدف 

 . مر ل ألداءإلى زيادة اإلنتاجية والتحسين المست

 يعيدولقد أصبح التدريب في منظمات األعميال الحديثية نشياطا رئيسييا وجي ءا هامي ا مي ن تكي الي  العمالية  حييث      

  فميين الضييروري أن ال تنسييا   667,  6114تييدريب األفييراد بحييق ميين أهييم أنييواع االسييتثمار فييي البشر)مصييطفى 

دون قناعيية حقيقييية بجييدواهل ألن التييدريب وسيييلة ال غاييية   المنظمييات وراء مييا قييد ييي سمى بمجيي اراة موضيية التييدريب

إن الضيرض األساسيي مين    050,  6101 والضاي ة ه ي ح سن األداء الذي ينعكس على ال دمات المقدمة )القرييوتي 

يري   وأن ميديب العياملين مين أجلهيالتي تيم تيدرالتقي يم هو تحديد مدى فاعلية البرنامج التدريبي في تحقيق األهداف ا

وتعتب ر عملية التقييم من المراحل األساسية  لى تقييمهم للبرنامج الت دريبي .اإلدارات العليا يصنعون القرارات بناء ع

للبرامج التدريبية  وهي محاولة لفهم وتوضيح وكش  مدى تحقق أهداف البرامج التدريبية  من  الل سلسلة عمليات 

 . امج التدريبيةقاط القوة في البرنق اط الضع  ونمنظمة يمكن   ه ا ت ش يص 

ملييا المتيدربين عأداء  عليىالنقاش حول مفهوم تقييم برامج التعليم والتدريب ومدى فاعليتهيا وانعكاسيها  لقد أثري     

سيت دم التقيييم كمفهيوم لقييا  سسيات التعليميية والتدريبيية يلمؤ  فالعديد مين ان اآلوما زال يثار حتى  1959منذ عام 

عرفية فيميا إذا لميسيت دم    يرآلمكيان العميل  واليبع  ا المتيدر  فييسلوا كنتيجة عملية لتطبييق ميا تعلمي  ال تضيير

شرة الذي يتم إجراؤه مبا ولياألمن مدراء التدريب بإجراء التقييم  ريريبية أهدافها  بينما يكتفي الكثمج التدحققت البرا

تكشي  عين ميدى رضياهم عين  والتيي كينللمشياروليية األة الفعيل قييا  رد لىيرك  ع ن ألالتدريبية  ياماألبعد انتهاء 

تحديث وتطوير نماذج تقيييم تركي   فيالتقييم  براءوجهات النظر استمر   اال تالف فيهذا  لىذا  وبناء عل التدريب.

 ليىتعلييم عالنهائي للتدريب وال ثراألالوظيفي  ودراسة  داءألبتطوير ا القت تعلقة بالتدريب وعلمقيا  الجوانب ا لىع

                                                                  .بشكل عام المستهدفة المؤسسةتطوير عمل 

ليى يومنيا مارات وافي دولة اإل 0111بدأت شركة البيادر العمل في سو  تضلي  المواد الضذائية وحفظها منذ عام      

وسيط ميا بيين مصيانا و شيركات تجاريية وميا ي ييد عين ن الشر  األموقا ضم 06متواجدة في صبحت الشركة هذا أ

لشيركات هيم االسيتثمارات الحاليية فيي االستثمار في الموارد البشرية من أموظ  ضمن فروع الشركة ويعتبر ا 211

ركات ذا االسيتثمار كميا حيال الشيشيركة البييادر معنيية بهيربيا  وبالتيالي فيان العالمية بما يؤدي إلى التميي  وزييادة األ

لى الضوص في هدفت هذه الدراسة إ تع ي  قدرتها التنافسية .ل طيا االستفادة من مي ات الموارد البشرية ت رى لتساأل

داء العياملين ال اضيعين لهيا در وتقفيي األثير اليذي تركتي  هيذه البيرامج عليى أجانب البرامج التدريبية فيي شيركة البييا
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محاولية مجياراة ا فيي النهيوض بفكير البيرامج التدريبيية فيي المنظمية وومدى انعكاس  علييهم وعليى المنظمية بضيية مني

ا يينعكس إيجابيا عليى داء العياملين ممية في المجال التدريبي التي تؤدي إليى تطيوير أفكار العالميحدا النظريات واألأ

 عمال الشركة .النتائج النهاية أل
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 الدراسات السابقة :اإلطار النظري و : أوالا 

 طار النظري :اإل

 

 تعريف التدريب : 

عرفت وزارة الصحة والتربية األمريكية التدريب بأن  برنامج من األنشطة المؤسسة موجهة مين قبيل النظيام  -

أثنياء  دمية عملهيم بالنظيام  التعليمي أو يحظي بموافقت  ويعمل علي النمو المهني وزيادة كفاءة هيئة العاملين

   7,  6111) البيشي , التعليمي. 

التدريب هو كل عمل من شأن  أن يؤدى إلى ت وييد العياملين بالمعلوميات الضيرورية لضيمان اإللميام بيدقائق  -

و أدارييية تحتيياج إليهييا المؤسسيية  أو تضيييير وجهييات النظيير أو   أو  لييق مهييارات تنموييية أ العمييل وظروفيي 

     66,  6113األفراد تضييرا من شأن  أن يؤثر بشكل إيجابي على ناتج عملهم )عبيد  المعتقدات لدى

يجييب أن يسييتمر التييدريب طيليية سيينوات الحييياة الوظيفييية باعتبيياره نشيياط دائييم التضييير ليكييون مسييايرا  للظييروف      

مل جميا المراحل الوظيفية وأال االقتصادية النشطة ود ول التقنيات العديدة في مجال العمل دا ل المنشأة على أن يش

  . 6115هلل  يقتصر على مرحلة أو مهنة معينة بحيث يستطيا مواكبة هذه التضييرات ) عبد

 مجاالت التدريب :

     6100 رون التلباني و آ يعمل التدريب في  مسة مجاالت أساسية وهي : )

ومات والمبادئ   وهي اطر فكرية نظريية  المعرفة : مساعدة المتدر  علي تعلم وفهم وتذكر الحقائق والمعل -

 ومن أمثلتها: أهداف وظيائ  وسياسيات المؤسسية  القيوانين واألنظمية والتعليميات وذليك مثيل االطيالع عليى

 .أساليب التدريب

المهارات : وهي التي تتعلق بمهارات العميل ومهيارات االتصيال   والمهيارات اإلداريية) الت طييط والتنظييم  -

القييرارات   وهييي أي تصييرف أو عمييل مييادي يقييوم بيي  المتييدر  مثييل: إتقييان مهييارة جمييا والتنسيييق وات يياذ 

 الع ف على البيانو. المعلومات لتحديد االحتياجات التدريبية   تشضيل الحاسب اآللي   أو

األساليب : يتضمن األسلو  عادة   تطبيق المعرفة والمهارات فيي موقي  عمليي ونقصيد بي  طريقية التفكيير  -

 .ثل قيادة السيارة أو الطائرةوالسلوا م
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بيأي حيال مين األحيوال   ليذلك يركي   االتجاهات : نقصد بهيا اتجاهيات الفيرد ومعتقداتي    وال يمكين تضييرهيا -

  إثيييارة الدافعيييية   ورو  الفرييييق   والتعييياون  واليييوالء التنظيميييي   ألمانيييةالتيييدريب الممكييين تعديلييي  مثيييل ا

 . والمشاركة في ات اذ القرارات

: وي تل  هذا المجال عن المجاالت السابقة حيث ال يمكن تعلمها دا ل قاعة التدريب وإنما هيي نتياج ال برة  -

 .الممارسة والتطبيق العملي للمعرفة والمهارة واألسلو  في عدة مواق  م تلفة  الل فترة زمنية طويلة

العميل عين طرييق محاضيرات أو  يشمل التيدريب أنيواع متعيددة منهيا التيدريب أثنياء العميل و التيدريب  يارج أوقيات

مييؤتمرات وغيييره ........ و أهييم مييا يجعييل ميين التييدريب ناجحييا كسياسيية للشييركة هييو دعييم وتأييييد اإلدارة العليييا ماديييا 

 ومعنويا .

    6106كلبي : )األ عناصر العملية التدريبية

 –اعيات المسيت دمة   مد الت غيير بشيرية ) األميوال المنفقية واألجهي ة والق –المد الت : مد الت بشرية  -

 المعلومات والطر  واألساليب التدريبية 

عملييية تصييميم البرنييامج -عملييية تحديييد األهييداف-العمليييات : عملييية البحييث وحصيير االحتياجييات وتحديييدها -

 .عملية التقويم والمتابعة-عملية تنفيذ البرنامج التدريبي-التدريبي

فيي  مين نتيائج تكيون فيي شيكل تحسيين أو عيدم تحسيين الم رجات : تتمثل في كل ما ينتج عن نظام التيدريب -

مستوى أداء األفراد الذين تعرضوا لل برات التدريبية  أو نمو وتحسن في أنشيطة المؤسسية  أو منفعية عامية 

 .تعود علي المجتما ككل

الميد الت أو العملييات وتقيوم بعمليية  التضذية الراجعة : وهيي معلوميات تصيحيحية تيرد مين الم رجيات إليى -

 .مراقبة للنشاط التدريبيال

    6100 رون : ) التلباني و آ مراحل العملية التدريبية

تحديييد االحتياجييات التدريبييية : يمكيين تعرييي  االحتياجييات التدريبييية بأنهييا: مجمييوع التضيييرات والتحسييينات  -0

سيير  المطلوبة في معلومات ومهارات واتجاهيات العياملين بقصيد التضليب عليي المشيكالت التيي يتعيرض لهيا

 العمل وتحول دون تحقيق أهداف المؤسسة ومسيرة التقدم االستراتيجي

تصييميم البرنييامج التييدريبي : يعتبيير تصييميم البرنييامج التييدريبي ال طييوة األهييم فييي الييربط بييين االحتياجييات  -6

 التدريبية للوصول إلى أهداف التدريب و يتطلب الكثير من البحث والتدقيق من قبل الشركة في قسيم الميوارد
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لى التقارير التي تصلهم من جميا األقسام للبحث عن مواطن ال لل ومحاولية إيجياد البيرامج إ البشرية استنادا  

 التدريبية المناسبة لسد ثضراتها .

تنفييذه وتالفيي  أمكينالتصيميم التيي تيم وضيع   أنتنفيذ البيرامج التيدريبي : تتضيمن هيذه المرحلية التأكيد مين  -3

 جه ة والمستل مات وتجهي  القاعات ومتابعة سير البرنامج .م جميا األفي التصميم واست دا األ طاء

ت اجيراءإلتقييم البرنامج التدريبي : يمثل مرحلة مهمة جدا في نهاية البرنامج التدريبي ويقصد ب  الوسائل وا -4

ين مين  ييالل قييا  كفياءة المتييدرب أهيدافهاالمسيت دمة فيي قيييا  كفياءة وفعاليية بييرامج التيدريب وفيي تحقيييق 

تلك البرامج لديهم  ميا قييا  كفياءة المتيدربين   والتركيي  عليي كلفية  أحدثت للوقوف علي مدي التضيير الذي 

 البرنامج

 إبرازالمحددة و  ألهداف يم أثر التدريب عملية مستمرة يقصد بها معرفة مدى تحقيق البرنامج التدريبي ن تقيإ

ا أو العمل على تالفيهيا فيي البيرامج المقبلية  حتيى يمكين نواحي القوة لتدعيمها ونواحي الضع  للتضلب عليه

للقيام  وإداريةمالية  أعباءتطوير التدريب وزيادة فاعليت  بصورة مستمرة . ونظرا لما تتحمل  المؤسسات من 

التدريبية فان  من المهم بالنسبة لها معرفة نتائج هيذه البيرامج وانعكاسيها عليى المتيدربين وتطيورهم  بالبرامج

 ى العمل بشكل عام .وعل

   6111: )حماد  مجاالت تقييم البرامج التدريبية

 ن مجاالت تقييم البرامج التدريبية تأ ذ عدة مجاالت كما يلي :إ          

إليى التأكيد مين كفياءة البرنيامج التيدريبي  التدريبيتقييم البرنامج التدريبي : حيث تهدف عملية تقييم البرنامج  -

 التالية:صمم من اجلها وتمر هذه العملية بالمراحل  التية االحتياجات التدريبية ومدى صالحيت  لتلبي

تقييم البرنامج التدريبي قبل التنفيذ: وتهدف للتأكد من دقة وسالمة  طة البرنامج وقدرت  على تحقييق الهيدف 

   ومناسبة وسائل التقويم للهدف الواحد

مين انيي  يسيير وفييق ميا هيو م طييط لي   وذلييك لتع يي  الجوانييب  للتأكيدالتنفييذ : وتهييدف  إثنيياءتقيويم البرنيامج 

 الم ططة األهدافااليجابية   وتالفي الجوانب السلبية   وتعديل المسار نحو تحقيق 

وضا البرنامج من اجيل تحقيقهيا   وميدى  التي األهدافتقويم البرنامج بعد التنفيذ : وتهدف للتأكد من تحقيق 

التدريبية   و ما حقق  من فائدة تعود على المتدر  من حيث اكتساب  للمعارف تلبية االحتياجات  فيمساهمت  

 . على البرنامج التدريبي ومدى فاعليت  أنفقت التي  والمهارات   ما مراعاة الكلفة المادية 
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مر تقييم المتدربين : تهدف هذه العملية للتحقق من كفاءة وفاعلية البرنامج التيدريبي عين طرييق التقيييم المسيت -

تحقييق الهيدف  يعطيي مؤشيرا لميدى نجيا  البرنيامج فييلسلوا وأداء المتدربين أثنياء و بعيد التيدريب واليذي 

 .الذي صمم من أجل 

تقييم المدربين : وتهدف هذه العملية للتأكيد مين اميتالكهم المهيارات والكفايية التدريبيية التيي يحتاجونهيا للقييام  -

و نقيص فيي الكفايية أ اإلمكانياتقصيور فيي  أنيأيج التدريبيية حييث بأدوارهم في ت طيط وتنفيذ وتقييم البيرام

وإكسيابهم مجموعية مين الجييد والميتقن للميدربين  اإلعيدادعلي فعالية وكفاءة التدريب لذا يعتبير  آثارهتنعكس 

فيي  األسيا ت   والكفاية الت صصية   وال برة العملية أو العلمية فيي مجيال التيدريب هيي القدرات والمهارا

العملية التدريبية  إذ ال جدوى من برنامج تدريبي يعد وفق أسيس علميية حديثية ويعهيد بي  إليي ميدربين نجا  

 .أكفاءغير 

 :  تقييم التدريب أدوات

    6100هناا مجموعة من الطر  التي يتم است دامها من اجل تقييم البرامج التدريبية , من أهمها ما يلي : ) النجار 

 األشي اصن مجموعة من الفقرات يتم صياغتها حسب أبعاد الدراسة  ويطليب مين وهي عبارة ع ستبانة :الا -

و تحلل  اإلجاباتعنها بحسب ما يجدون  ينطبق ما آرائهم وقناعاتهم   ومن ثم تجما هذه  اإلجابةالمستهدفين 

 راتها .الالزمة  و يشترط في هذه االستبانة الوضو  والدقة والموضوعية وسهولة فهم فق اإلحصائيةبالطر  

اال تبييارات :وهييي إمييا أن تكييون شييفوية أو تحريرييية  وتهييدف إلييى التعييرف علييى أهييم االحتياجييات التدريبييية  -

لألفراد العاملين  وكذلك معرفة مدى استيعا  المتدربين لموضوعات البرنامج التدريبي و تتمي  اال تبارات 

 بسهولة إعدادها و مقارنة نتائجها. 

وذلك بهدف التعرف على مدى ‘ قاء ش صي بين القائم على التقييم وبين المتدربينالمقابلة :وهي عبارة عن ل -

الفائدة التي حققها المتدربون من  الل اشتراكهم في البرنامج التدريبية  و يراعى عند إجراء المقابلة وضو  

مين  اإلجابياتى و االسيتنتاجات الفوريية علي األحكيامالجيد للمبحيوثين وتفيادي  اإلصضاءالمطروحة و  األسئلة

 قبل الباحثين .

تحليل المشكالت :وتتم من  ال مراقبة سلوا المتدر  أثناء عملية التدريب  والتعيرف إليى ميدى اسيتيعاب  و  -

نتيجيية  األفييرادبعييد التييدريب للتعييرف إلييى مييدى تطييور أداء  األفييرادفهميي  للمييادة التدريبييية و مالحظيية أداء 

 التدريب. 
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وحيوادا العمييل و  اإلنتياج:حييث تفييد هيذه المراجعية التعيرف عليى معيدالت  مراجعية السيجالت و التقيارير  -

دوران  وعدد تضيب العاملين عن العمل  ومن  يالل المعلوميات المتيوفرة ليدينا يمكننيا الحصيول عليى مؤشير 

 .بمدى فاعلية البرامج التدريبية في تحقيق أهدافها

 :  نماذج تقييم البرامج التدريبية

 لضيره من النماذج   األساسية: ويعد هذا النموذج المرجعية نموذج كريكباتريك  -0

ا فكريا في مجال تصيني  التقيييم  0171عام « دونالد كيركباتريك»قدم  وهو أستاذ في جامعة ويسكنسن إطار 

ا لعملية التقييم. وكان موضوع رسالت  في اليدكتوراه حييث حيدد  لتحديد طبيعة المعلومات الالزم جمعها تمهيد 

ا عليى ميدى من  ال ا وانتشيار  ولقيد .عاميا 71لها أربا مستويات رئيسة للتقييم. ويعتبر نموذجي  األكثير شييوع 

 .Kirkpatrick, D. and Kirkpatrick, P) : فكرت  قيا  أربعة مستويات في عملية التقييم وهيتطلبت 

2006 : 

 لتيييييييدريبي : )البعيييييييد األول ميييييييا هيييييييي أفكيييييييار ومشييييييياعر المتيييييييدربين نحيييييييو البرنيييييييامج ا رد الفعيييييييل -

تقييم رد فعل المتدربين من  يالل معرفية شيعورهم حيول تجربية التيدريب بشيكل عيام. وييتم إجيراء ذليك بعيد 

االنتهاء من التدريب مباشرة  حيث من السهل الحصول على ردود األفعال وجما المعلومات مثل: مياذا تعليم 

بشيكل مفييد  هيل أعجيبهم المكيان  هيل المتدربون من البرنامج  هل أحبوا التيدريب  هيل تيم اسيتضالل وقيتهم 

استفادوا من طر  التدريب التي است دمت  هل طريقة عرض المدر  جيدة  ما مدى رضاهم عن البرنيامج 

 التدريبي 

: )البعد الثاني ماذا تعلم المتدربون من البرنامج قيا  ما تعلم  المتدربون من مهارات ومعيارف  تقييم التعلم -

يب عن طريق طر  أسئلة مثل: هل تعلم المتدربون ما كان مقصودا مين التيدريب  واتجاهات قبل وبعد التدر

هل طبقوا ما تعلموه  ميا ميدى التضييير اليذي حصيل علييهم بعيد التيدريب  وييتم عين طرييق اسيت دام مقياييس 

 .م تلفة مثل المقابالت أو المالحظات أو غيرها

هم بنيياء  علييى مييا تعلمييوه  تقييييم تييأثير مييا حصييل تقييييم السييلوا )البعييد الثالث هييل غييير المتييدربون ميين سييلوك -

للمتدر  من مهارات ومعارف على سلوكيات  في العميل  مباشيرة بعيد التيدريب أو بعيده بعيدة أشيهر. أي هيل 

ظهر تضير ملحوظ وقابل للقيا  في نشاط  وأدائ  بعد التدريب  وهل باستطاعت  نقيل ميا تعلمي  مين التيدريب 

ر  التضير الحاصل في سيلوك  ومعارفي  ومسيتوى مهارتي  وتكون العمليية إلى ش ص آ ر وهل يدرا المتد

ة الميراقبين والميدراء متقنة ومتواصلة باست دام معايير وقياسات مصممة بشكل جيد  ويجيب أن تكيون مهيار

 .ولين عاليةؤالمس
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تيأثير التضييير فيي  تقيييم )البعد الرابا هل أثّر التضيير فيي السيلوا عليى المؤسسية بشيكل إيجيابي  تقييم النتائج -

سلوكيات عمل المتدر  عليى إنتاجيية المنظمية ككيل. ويشيمل جميا المعلوميات قبيل وبعيد البرنيامج التيدريبي 

  .وتحليل التطور الذي حدا على الموظ 

 ,.Parker, T.C).وهييو النميوذج المسييت دم فيي دراسييتنا التقيييم فييي نوعييية العميل وتوقيتيي نميوذج بيياركر:  -6

1973  

ا لتقييم التدريب عام « ي باركرتريدي وا»قدم  أنواع  أربعةلتحديد معلومات التقييم وقسمها إلى  0153نموذج 

 :هي

يقيس مدى تقدم المتدربين في العمل وتحديد مساهمة البرنامج في تطوير أدائهم. ويأتي التقييم فيي :أداء العمل -

 .ير إلى تحسن أدائ نوعية العمل وتوقيت   والتضييرات الملحوظة في سلوا الموظ  والتي تش

 قيا  مدة تأثير البرنامج التدريبي على أداء المتدربين في منظمة ما .:أداء المجموعة -

وهو يحدد مدى رضا المشاركين عن البرنامج )محتوياتي   طير  التيدريب  وجهية نظيرهم :رضا المشاركين -

ي تيوزع فيي نهايية البرنيامج تجاه ما تعلميوه  وتسيت دم مقياييس ومعيايير مثيل اسيتمارة اسيتطالع اليرأي والتي

 التدريبي والمقابالت ما المتدربين. 

أو المهييارات التييي اكتسييبها  واألسيياليب: ويقييرر هييذا النييوع ميين التقييويم نوعييية الحقييائق المعلومييات المكتسييبة -

إجراء اال تبارات القبلية والبعديية لقييا  كيم المعيارف والمعلوميات التيي  األفضلالمدربون. وهنا يكون من 

  .اكتسابهاتم 

 توضيحي لنموذج باركر شكل  0/0الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 التدريب                                                 تقييم      

 

 

 

 

 

 

 تقييم                                                       التدريب

 أداء العمل                  أداء المجموعة

 

 

 رضاالمشاركين            المعلومات المكتسبة 
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جياءت نتيجية دراسية قاميت بهيا عيدة شيركات  وتيم تقيديم  قيمية التيدريب بالنسيبة لتكاليفي  شيركة بييل: نموذج -3

 :المستويات التالية لنتائج البرنامج التدريبي وهي

طر   -الموادأو في محتويات  التفصيلية مثل  يمثل آراء المتدربين في البرنامج ككل :م رجات ردود األفعال -

 .التدريب إلخ

يشمل ما يتوقا أن يعرف  المتدربون  أو ما يعتقدون   أو يفعلون   أو ينتجون  في نهايية  :م رجات اإلمكانيات -

 .البرنامج التدريبي

البيئية الطبيعيية يتضيمن ميا يعرفي  المتيدربون  أو يعتقدوني   أو يفعلوني   أو ينتجوني  فيي  :م رجات التطبييق -

 .الواقعية التي من أجلها أعد لهم البرنامج

توضح قيمة التدريب بالنسبة لتكاليف   ويمثل هذا الناتج إلى أي مدى اسيتفادت المنظمية مين : القيمة م رجات -

  .التدريب  آ ذين في االعتبار األموال والوقت والجهد والموارد المستثمرة

نمياذج ومسيتويات محيددة « بيتير وور  ونييل ركهيام  ومايكيل بييرد»مين  قدم كيل تقييم السيا نموذج كيرو:  -4

 :وهي األحرف األولى من الكلمات األربعة لتلك المستويات هي« كيرو»لتصني  التقييم وسموها بمسمى 

 تقييم السيا  -

  تقييم المد الت -

 تقييم ردود األفعال -

 تقييم الم رجات  -

 الدراسات السابقة:

0. Relationship between job training cost an profitability of top companies in 

Kerman province of Iran – 2015 

 6107 –ايران  –العالقة بين تكالي  البرامج التدريبية والربحية في الشركات الكبرى في محافظة كيرمان 

 

داء للمنظميية وميينهم بعيي  الشييركات أو المييدراء ال يقتنعييون بأهمييية بييرامج تييدريب العيياملين فييي تحسييين األ

الشركات الكبيرة في مقاطعة كيرمان في إيران حيث أن المدراء ال يجدون عالقة بين تكالي  برامج التدريب 

و األربييا  التييي تصييل إليهييا الشييركات باإلضييافة إلييى ذلييك بعيي  الشييركات ليييس لييديها أي تكييالي  متعلقيية 

جياد أي اسيتثمار فيي التيدريب والبيرامج التدريبيية . بالبحوا والتطوير وهذا ما يمكن اعتباره سببا في عدم إي

العالقة بين تكالي  البرامج التدريبية وأثره على ربحية المنظمية كبنيد أساسيي باإلضيافة  تناولت هذه الدراسة
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إلى دراسة و استقصاء الفر  بين تكالي  البرامج التدريبية بين الشركات التي لديها تكيالي  بحيوا وتطيوير 

ت التي ال تمليك , و لصيت النتيائج إليى وجيود عالقية جوهريية بيين تكيالي  البيرامج التدريبيية وباقي الشركا

لى أنها وجيدت أن الشيركات التيي لييس ليديها أي تكيالي  الشركات والربحية فيها باإلضافة إللعاملين في هذه 

باحيث إليى ضيرورة للبحوا والتطوير ال تقوم بييي اسيتثمار فيي مجيال تيدريب العياملين . وبالتيالي أوصيى ال

زيادة االستثمار في تكالي  األبحاا والتطوير في هذه الشركات الن ذلك سوف ينعكس على ربحيية الشيركة 

 من  الل زيادة االستثمار واالهتمام بتدريب العاملين فيها والعمل على البرامج التدريبية .

 

ع البحةو  والتطةوير فةي المنظمةات طةااالسةتممار فةي ق ليها هذا البحث تظهر أهميةةإن النتائج التي خلص إ

نما ه التكاليف لم تعد تعتبر تكاليف إضافية وإهمية العمل على البرامج التدريبية ضمن هذا القطاع الن هذوأ

داء المنظمةة ككةل ملين في الشركات وبالتالي تنعكس إيجابةا علةى أداء العاشر في تحسين أتساهم بشكل مبا

لنقةاط المهمةة التةي ترجةو الدراسةة حةد  اربةال لهةذه الشةركات ذ وهةذه إاألمما يساهم في زيادة المةردود و

هميةة عمليةات البحةو  والتطةوير فةي التةدريب فةي زيةادة عوائةد إيصالها إلى القائمين على الشركة لوعي أ

 الشركة .

 

6. Preserved impact of training and development on job satisfactions and 

performance among Nigerian railway staff – 2015  

 6107 –أثر التدريب والتطوير على الرضى الوظيفي لدى موظفي السكك الحيدية في نيجيريا 

 

يحاول هذا البحث دراسة اثر فهم التطوير والتدريب على الرضيا اليوظيفي واألداء ليدى العياملين فيي السيكك 

ا عمليات تيدريب وتطيوير مناسيبة وفعالية للعياملين فيي ذا كان هنافي نيجيريا وبالتالي البحث فيما إالحديدية 

 السكك الحديدة في نيجيريا ومدى أثرها على أدائهم والرضي الوظيفي لديهم .

وصلت هذه الدراسة إلى نتيائج تقيول بوجيود عالقية ايجابيية قويية بيين التيدريب والتطيوير للعياملين مين جهية 

وييية بييين كفيياءة األداء والرضييا الييوظيفي للعيياملين فييي وأداء العيياملين ميين جهيية أ ييرى كييذلك وجييود عالقيية ق

قييوة العالقيية االيجابييية بييين التييدريب والتطييوير  ال طييوط الحديدييية فييي نيجيريييا , و لصييت هييذه الدراسيية إلييى

 في نيجيريا . من جهة و كفاءة األداء والرضا الوظيفي من جهة ثانية بين موظفي ال طوط الحديدية للعاملين
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ن العياملين الييذين يشياركون فييي امج التييدريب والتطيوير لعامليهييا ألصيياتها بأولوييية بيرووضيعت الدراسيية تو

برامج التدريب أكثر قدرة على ا تبار الرضا الوظيفي لديهم  ويكون أداؤهم أفضل من أولئك الذين لم يقوموا 

 بالتدر  .

لوظيفي دائهم وزيادة الرضى اأهمية تدريب العاملين على زيادة كفاءة أ من خالل نتائج هذه الدراسة وجدنا

هةذه النقطةة والةوالء لهةا  جعةل مةوظفيهم فةي راحةة ورفبةة فةي االسةتمرارية وهذا ما يساعد الشةركات فةي

همية شعور الموظف بالرضى الةوظيفي جها إلى الشركة للنظر في أراستنا البحث فيها وعكس نتائدحاولت 

 عكاسه على الوالء للشركة .نومد  ا

 

3. The impact of training on the performance of Dubai government organizations 

within of financial stringency – 2013  

  6103 –زمة المالية ألداء في مؤسسات حكومة دبي في ظل اأثر التدريب على األ

 

دريب وبالتيالي هدفت هذه الدراسة إلى ا تبار اثر األزمات المالية التي حدثت على الموازنات الم صصة للت

أثرهييا علييى فاعلييية التييدريب فييي الشييركات الحكومييية فييي إمييارة دبييي وقامييت هييذه الدراسيية با تبييار ثالثيية 

 فرضيات:

 األولى :اثر األزمات المالية على فاعلية التدريب .

 الثانية : اثر إستراتيجية التدريب على فاعلية التدريب.

 ظمة .الثالثة : اثر فاعلية التدريب على أداء المن

 وكانت النتائج من هذه الدراسة كما يلي : 

 عدم وجود ارتباط بين التقش  المالي و فاعلية التدريب .

 وجود ارتباط قوي بين منهج التدريب وفاعلية التدريب .

 وجود ارتباط ايجابي بين فاعلية التدريب وأداء المنظمة .

يفيية تحسيين نوعيية التيدريب وفيي نفيس الوقيت أوصت هذه الدراسة إلى صانعي القرار في دولة اإلميارات ك

ت في  تكاليف  وأعطت هذه الدراسة صورة واضحة عن التحيديات التيي تواجي  المنظميات فيي دبيي كنتيجية 

 لالزمة المالية وضضطها على موازنات التدريب .

ركات التقشةةف المةةالي وفاعليةةة التةةدريب وأهميتةةه للشةةلةةى عةةدم ارتبةةاط بةةين سياسةةات نوهةةت هةةذه الدراسةةة إ

فةي حةال التعسةر  يضةاا ة وهذه الفكرة المهمة عملنةا علةى إيصةالها للشةركة انةه أداء المنظموانعكاسه على أ
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ة علةةى امتصةةا  المةةالي العةةالمي وانعكاسةةه علةةى الشةةركات وجةةب وجةةود فلةةة مدربةةة ضةةمن الشةةركة قةةادر

تةةالي أهميةةة البرنةةامج اليةة علةةى الشةةركة والتعامةل معهةةا باقةةل األضةرار وبالزمةةات المانعكةا  ردات فعةةل األ

 زمات مالية في المحيط .قف بسبب وجود سياسات تقشف مالي وأن تتوالتدريبي ال يجب أ

 

 –إسهامات التدريب في نجا  عملية التجديد في المؤسسات الصضيرة والمتوسطة الج ائرية : دراسة ميدانيية  .4

 جامعة تبسة  6107

ب والتجدييد وميدى اهتميام مسييرو المؤسسيات بهيذه العالقية هدفت هذه الدراسة إلى إيجاد العالقية بيين التيدري

وبالتالي هدفت إليى إبيراز العالقية بيين التيدريب كمصيدر أساسيي لتنميية الميوارد البشيرية و عمليية التجدييد , 

ومحاوليية معرفيية مييدى مسيياهمة التييدريب فييي إنجييا  عملييية التجديييد دا ييل المؤسسييات الصييضيرة والمتوسييطة 

 الج ائرية .

 ه الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات منها : و لصت هذ

 إن التدريب مهم بالنسبة للعمال والمؤسسة على حد سواء.

 دلت الدراسة على أن أسلو  ا تيار المتدربين غير فعال.

 العمل على زيادة االهتمام بتقييم العملية التدريبية.

 

التحول نحو اقتصاد المعرفة ) دراسة حالة  ثر تدريب وتنمية الموارد البشرية على الكفاءة التنظيمية في ظلأ -7

 .6107الج ائر    –تبسة  –مؤسسة سونل غاز 

هدفت الدراسة إلى ا تبار اثر تنميية وتيدريب الميوارد البشيرية عليى الكفياءة التنظيميية بمؤسسية سيونل غياز 

مييية الفردييية و بتبسيية , و تييم التوصييل إلييى وجييود اثيير لتييدريب وتنمييية المييوارد البشييرية علييى الكفيياءة التنظي

الجماعية  كما وضحت نتائج ا تبار الفرضية الثانية ان  ال توجد فرو  ذات داللة إحصائية في تدر  وتنمية 

بالمنظمية محيل الدراسية . ميا وجيود  و للوظيفة الحاليية ى للجنس أالموارد البشرية عل الكفاءة التنظيمية تع

لمييوارد البشييرية علييى الكفيياءة التنظيمييية تعيي ى للسيين فييرو  ذات دالليية إحصييائية ألثيير التييدريب والتنمييية ل

 والمؤهل العلمي ومدة ال دمة في الوظيفة الحالية .

هميةة البةرامج التدريبيةة أ يضةاا شملت دراستنا أفكار الهامة والمفيدة في الدراستين السابقتين  والتي من األ

بيةة انعكةا  إيجةابي لبةرامج التدريوانعكاسها على الشركة وعلةى الخاضةعين لهةا كةافراد وبقةدر مةا تعطةي ا

 فراد بقدر ما تكون ايجابية للمنظمة .على األ
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 : البحثمشكلة  : ثانياا 

وجيب عليى الشيركة القييام  قيدساسيا في هذا النوع من االستثمار وبالتالي فأ يلعب تدريب الموارد البشرية دورا  

ثرهيا فيي عليى لتقيييم لهيذه البيرامج التدريبيية وأيام بعملية ادائهم والقبية للعاملين للمساهمة في تطوير أبالبرامج التدري

ربا  ويحسن الموقا في السيو  التنافسيي للشيركة ل ايجابي على الشركة وي يد من األكفاءة العاملين مما ينعكس بشك

ئهم الوظيفي دابها شركة البيادر لموظفيها على أ لى محاولة دراسة اثر البرامج التدريبية التي قامتيهدف هذا البحث إ

مين  ييالل العمييل ضيمن هييذه الشييركة وال ضيوع لييبع  البييرامج التدريبيية والمالحظييات ميين  يالل االسييتطالع بييين 

 يلي : موظفيها حاولت الدراسة تل يص المشكلة في ما

 ركة ا تيار البرامج التدريبية للعاملين في الش هي أسسما  -0

  كي  يتم تقييم التدريب في الشركة -6

 دريب على أداء الموظفين في الشركة تائج هذا التما مدى انعكا  ن -3

 

 شكل توضيحي لمشكلة البحث   0/6الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشكلة البحث 

ما هي اسس اختيار البرامج 

التدريبية للعاملين في الشركة 
 ؟

التدريب في  كيف يتم تقييم
 الشركة ؟

ما مدى انعكاس نتائج 
 التدريب على أداء العاملين ؟
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 : البحثهدف  : ثالماا 

 : إلى البحث يهدف هذا     

 مج التدريب التي قامت بها الشركة.تقييم برا -

 داء العاملين في الشركة العالقة بين البرامج التدريبية وأ -

 

 :البحثفرضيات :  رابعاا 

باالعتماد على نموذج باركر المذكور سابقا تبين ان  لنستطيا قيا  برامج التدريب التي  ضا لها الميوظفين فيي      

كميية المعيارف  –مشياركين رضيا ال –داء المجموعة أ –داء العمل در ال بد من قيا  األبعاد المتمثلة في )أشركة البيا

 بحث على الفرضية الرئيسية التالية :ال ذايعتمد هالمكتسبة   و بالتالي 

H1  ::ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بين برامج التدريب وأداء العاملين  ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية التالية 

 وأداء العاملين داء العمل التدريبيأال توجد عالقة بين  H1aاألولى: فرضيةال -

 وأداء العاملين داء المجموعة التدريبيأة بين ال توجد عالق H1bالفرضية الثانية: -

 ال توجد عالقة بين رضا المشاركين و أداء العاملين H1cالفرضية الثالثة: -

 ال توجد عالقة بين المعلومات المكتسبة في التدريب وأداء العاملين H1dالفرضية الرابعة: -
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 القة بين متضيرات الدراسةو الع شكل توضيحي لفرضيات البحث       0/3الشكل رقم 

 

 

 

HH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منهج الدراسة العملية : خامسا :

الذي سيوّزع االستبيان االعتماد على كل من العمل في هذا البحث لى دراسة حالة شركة البيادر العالمية بتم      

ما المسؤولين عن هذه  لمقابالتا وكذلك على الذين  ضعوا للبرامج التدريبية المدروسة على عينة المتدربين

 . من  الل العمل في الشركة وال ضوع ألحد هذه البرامج المالحظاتالبرامج في الشركة  و على 

 علما ان نتائج هذه الدراسة ال تعمم اال على الحالة المدروسة .

 مجتمع و حدود وعينة البحث : :سادساا 

 :مجتما البحث

 لمية كدراسة حالة في هذا البحث .تم ا تيار شركة البيادر العا     

 المتغير المستقل :

 

 

 برامج

 

 

 

 التدريب

 أداء العمل

 أداء المجموعة

 رضا المشاركين

كمية المعارف 

 المكتسبة

المتغير 

 التابع :

 

 

 أداء

 

 

 العاملين

  H1                                                          H1 

H1a 

H1b 

H1c 

H1d 
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 :حدود البحث

ميارات و قطير وسيلطنة عميان بميا فيهيا ر بكامل فروعها في كل من دولة اإلالحدود المكانية للبحث : شركة البياد     

 من شركات تجارية ومصانا .

 . 6102 – 5\2تم البحث  الل الفترة ال منية بين شهري الحدود ال منية للبحث : 

 حث :عينة الب

شملت عينة الدراسة موظفي شركة البيادر العالمية الذين  ضعوا للبرامج التدريبية في كافة فيروع الشيركة ومين      

 موظ  57م تل  الجنسيات الموجودة في الشركة وبلغ عددهم 
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 الفصل الماني

 

 طار العملي للبحثاإل
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 نية و العينات :: مجتمع الدراسة الميدا أوالا 

تم التواصل ما قسم الموارد البشرية في شركة البيادر العالمية واالتفا  على دراسة ثالثية بيرامج تدريبيية  ضيا      

رها جميا فروع الشركة في لها العاملين في الشركة والحصول على المعلومات المطلوبة وشملت العينة التي تم ا تيا

 ي سلطنة عمان , هذه البرامج هي :مارات وفي دولة قطر وفدولة اإل

 مهارات التواصل البيعية  -

- KPI 

 الموازنات  -

مهييارات التواصييل البيعييية : تييم تطبيييق هييذا البرنييامج التييدريبي علييى مييدراء الفييروع ومييدراء المبيعييات ومنييدوبي      

ييا الجنسييات موظي  مين جم 21ميارات و قطير وعميان  وغطيت كة البيادر العالمية في كيل مين اإلالمبيعات في شر

بإشيراف أ صيائية  6103  الشهر فيي مدينية دبيي عيام نامج على مدى ما يقارلة في شركة البيادر وتم هذا البرالعام

 ية  انجي .التواصل آ

     KPI فيي شيركة  موظي  60داء فيي الشيركات و تيم تطبييق هيذا البرنيامج التيدريبي عليى : أو مؤشرات قيا  األ

برنيامج التيدريبي قسام للمجموعة كاملية تيم الء مجلس اإلدارة ومدراء الفروع ومدراء األالبيادر العالمية شملت أعضا

شيراف االستشياري والميدير التنفييذي لشيركة االستشيارات الشياملة  بإ 6107على مدار ثالثة أيام في مدينية دبيي عيام 

 ن.زيد زيشا

شيركة البييادر العالميية شيملت ميدراء الفيروع موظي  مين  61الموازنات : تم تطبيق هذا البرنامج التدريبي على      

شيراف االستشياري بإ 6107ر ييومين فيي مدينية دبيي عيام ومدراء الحسابات في كافة فروع الشركة وتميت عليى ميدا

  .والمدير التنفيذي لشركة االستشارات الشاملة  زيد زيشان

 

 ثانيا : التطبيق العملي :

مسياعدتها للحصيول عليى معلوميات عين طلبنيا شرية المتمثل بمديرة القسيم وبداية تم التواصل ما قسم الموارد الب     

ولييية ميين قبيييل نييوع البرنييامج التييدريبي , المكييان ت مسيياعدتنا بالحصييول علييى معلومييات أالبييرامج التدريبييية وقييد تميي

 وال مان , المدر  , المتدربين , مدة البرنامج ,  طة عمل البرنامج .



20 
 

ن بع  المتدربين ربين ومواقعهم الوظيفية و وجدنا أمات وتصنيفها والبحث بنوعية المتدقمنا بدراسة هذه المعلو     

او  مواقعهم الوظيفيية بيين ميدراء أقسيام عامية وميدراء موجودين في جميا البرامج التدريبية التي استعرضناها وتتر

 ما البقية فكانوا ضمن ا تصاص كل منهم .أفرع , أ

سبا  اعتمادها وكي  تم ات اذ ر واالستفسار عن طبيعة البرامج وأالبشرية بشكل مباش تم التواصل ما مديرة الموارد

 القرار بذلك , فكان الرد فيما ي ص هذه البرامج ان  :

وائيل بيرامج التيدريب فيي الشيركة فقيد وكيان مين أ 6103يعيية اليذي حيدا عيام في برنامج مهيارات التواصيل الب     

فرع الشركة كون معظيم ميوظفي الشيركة تيم ا تييارهم بدورة تدريبية لقسم المبيعات في أاقتر  المدير التنفيذي القيام 

حيالي وازديياد الشيكاوي سيس ال تناسيب تطيور السيو  فيي الوقيت الويلة وما بداية تطور الشركة وفيق أمنذ فترات ط

, حييث تيم سيام الشيركة قوانعكاسيها عليى كافية أ طار على قسم المبيعات من كيفية التعامل ما ال بيائن‘ضمن نفس ال

عضياء قسيم البرنيامج التيدريبي كيي يضطيي جمييا أدارة وتيم ات ياذ القيرار بالقييام بهيذا عرض الفكيرة عليى مجليس اإل

كيان اال تييار بحكيم المعرفية بيين أعضياء  ميا فيميا ي يص ا تييار الميدر  كيذلكالمبيعات في جميا فروع الشركة , أ

 دارة والمدربة .مجلس اإل

هميية فكيرة مين حيياة الشيركة قيد تبليورت ليديها أكثير أكيان فيي مرحلية  6107اليذي حيدا عيام  KPI في برنامج     

را  ميين المييدير التنفيييذي أن ي ضييا أعضيياء مجلييس التييدريب و ضييوع موظفيهييا للبييرامج التدريبييية , كييذلك تييم االقتيي

اء فييي الشييركات وذلييك نتيجيية دمؤشييرات قيييا  األ فييرع لبرنييامجاإلدارة ومييدراء األقسييام العاميية بالشييركة ومييدراء األ

الفتيرة بيدأ قسيم الميوارد داء الميوظفين  وفيي هيذه شيركات وتطورهيا وكيفيية رفيا مسيتوى أمتابعات  الدائمة لحياالت ال

دارة بدؤوا بالبحث عن الشيركات امج التدريب فبعد موافقة مجلس اإلكثر فيما ي ص برالبشرية أن يعمل بشكل فعال أ

ييية وتييم االتفييا  مييا شييركة االستشييارات الشيياملة فييي دبييي ومييديرها التنفيييذي علييى تنفيييذ التييي تقييدم ال ييدمات التدريب

ن ي ضييعوا لهييذه سييب  برتيي  نوعييية المييوظفين الواجييب أو الموازنييات واقتيير  بح KPIبرنييامجين فييي الشييركة همييا 

 ضيوع لهيذه اليدورة فين للالبرامج التدريبية فقام قسم الموارد البشرية بعملية فرز للموظفين وتقديم الئحة باسم الموظ

رسيال ايمييل لجمييا العياملين للتدريب واالتفا  عليها وتحديد أيام البرنيامج وإ دارة تم البحث عن قاعةوبعد موافقة اإل

في الشركة تم في  ذكير طبيعية البرنيامج والميوظفين الميدعوين لحضيور البرنيامج التيدريبي ومكيان البرنيامج والفتيرة 

 م فيما ي ص برنامج الموازنات باعتبار كانت الفترة ال منية بين البرنامجين قريبة .مر تية , كذلك األال من

و اقتيرا  البيرامج التدريبيية فيي تواصل ميا ميديرة الميوارد البشيرية أن العنصير األهيم فيي إقيرار أوجدنا من  الل ال

 لتدريبية في الشركة فكان رده :الشركة هو المدير التنفيذي للشركة حيث قمنا بالتواصل مع  وسؤال  عن البرامج ا
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الشيركة بالقييام بهيا وكنيا بحاجية وليى البيرامج التيي فكيرت مهارات التواصل البيعية كان من أ فيما ي ص برنامج     

د الشيكاوي عليى منيدوبي المبيعيات  ذ هذه ال طوة تحديدا فيما ي ص قسم المبيعات في الشركة حيث الحظنيا ازديياأل

ن منيدوبي من حسابات ومشتريات وم ازن حييث أ قسام الشركةنعكا  هذا التعامل على باقي أن وادائهم ما ال بائوأ

قيدم العياملين فيي الشيركة واغليبهم غيير م تصيين فيي التسيويق لكين الشركة الشريحة الكبرى منهم من أ المبيعات في

بح التطييور المت ايييد فييي وبالتييالي أصيي و العمييل فييي شييركات سييابقةاراتهم ميين  ييالل العمييل فييي شييركتنا أاكتسييبوا مهيي

يضا للمهارات البيعيية ومهيارات التواصيل ميا ال بيائن كيي ال المستهلكين متسارع ويتطلب تطوير أذوا  األسوا  وأ

 صيائية عليم التواصيل صل ما الصديقة السيدة آيية  يانجي أتحصل الفجوة بيننا وبين السو  , ولهذا الضرض تم التوا

طيار مهيارات همية ال وض ببرنامج تأهيلي ألقسام المبيعات في الشيركة ضيمن إها وأجابت بأواقترا  الموضوع علي

ار البرنامج )قائمية قراتفقنا علي  ما السيدة آية قبل إ التواصل البيعية وتم تنفيذ البرنامج وفق الم طط الموضوع الذي

ي كانت جيدة كبدايية لنيا فيي إ ضياع تدريبما بالنسبة للنتائج التي حصلنا عليها من  الل هذا البرنامج الالمالحق   , أ

 عضاء قسم المبيعات للبرامج التدريبية .أ

ليى مرحلية جدييدة مين حييث إ 6107كانت قد انتقلت الشركة عيام و برنامج الموازنات   KPIفيما ي ص برنامج      

نافسيية وبييات ميين فقيييا بشييكل كبييير ضييمن دول ال ليييج وازداد حجييم المقييوة السييوقية وازداد توسييا الشييركة أالقيميية وال

الضروري العمل على تطوير ملكات جميا موظفي الشركة بم تلي  مهيامهم الوظيفيية ليذلك وجيدت مين الضيروري 

دارة العليا في الشركة وبحسب معرفتي ومتابعتي وجدت من المفييد البيدء في تدريب فئة ما يمكن تسميت  باإلال وض 

عين شيركة تقيوم بهيذا البرنيامج التيدريبي , و يالل فعالييات  ليى قسيم الميوارد البشيرية البحيثفطلبيت إ KPIببرنيامج 

شيركات تقيا فيي مطيب البرنامج اقتير  علينيا الميدر  ضيرورة المتابعية فيي برنيامج ي يص الموازنيات الن اغليب ال

قامية ديريية , ليذلك قمنيا باالتفيا  عليى إليى موضيوع الموازنيات التقدراسة نتائج األعمال فقيط وال تعطيي أي اهتميام إ

همية تواجد مدراء الحسيابات فيي الشيركة فيي هكيذا برنيامج . بالنسيبة تدريبي ي تص بموضوع الموازنات وأ مجبرنا

  KPIن اجي م فيميا ي يص برنيامج النتائج كانت جيدة في البدايية وأسيتطيا أ النعكا  برامج التدريب على المتدربين

وة جيدة فيي تطيوير ميا ن البرنامج كانت  طحيث أاألفرع قسام العامة ومدراء ألني على تالمس مباشر ما مدراء األ

تطيا الحصيول عليي  مين المتيدربين كثير فائيدة تسييملك هؤالء أما فيما ي يص البيرامج األ يرى أتوقيا أن الجيوا  األ

الء المتدربين كونهم مسؤولين مباشرين عنهم على احتكاا مباشر ما نتائج عمل هؤفرع الذين أنفسهم كذلك مدراء األ

. 
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ثير البيرامج التدريبيية عليى الميوظفين ليديهم اليذين  ضيعوا للبيرامج التدريبيية وف عليى تقيييم ميدراء األفيرع ألو للوق

 السابقة ال اصة بقسم المبيعات وقسم المحاسبة كان التواصل ما مدير فرع عمان وكان ل  الرد التالي :

يعات فيي الشيركة وميدير المبيعيات وبي المبفيما ي ص برنامج مهارات التواصل البيعية الذي  ضا ل  جميا مند     

ميام فيي تطيوير عالقياتهم ميا ال بيائن محاولية اليدفا بمنيدوبي المبيعيات إليى األ كان  طيوة جييدة فيي 6103نا عام وأ

كيان برنيامج وحييد ليم ييتم اتباعي  بأيية بيرامج أ يرى للمساهمة في تطوير الحالة البيعية في الفرع ولكن هذا البرنامج 

دائهيم متوسييط واقيل ميين ذليك , لييم ييتم حييل دوبين وبالتييالي كيان انعكاسيي  عليى أفكييار التيي تعلمهييا المنياأل همييةتعميق أ

 طياء ما ال بائن الجدد حييث تيم تفيادي أ سلو  التعاملا نعاني منها ولكن الجيد كان في أالمشاكل ما ال بائن التي كن

 امج التدريبي . التعامل ما القدماء واالستفادة نوعا ما مما تعلموه في البرن

كيان جيييد جيدا ومفيييد  نيا و ميدير الحسييابات فيي الفييرع فقيدبرنيامج الموازنيات الييذي  ضيعت ليي  أ ميا فيميا ي ييصأ     

لشيركة قيد قيررت بيدء العميل وضح عن المتوقا للحالة المالية للشركة وكانت اويساهم بشكل أكبر في تكوين صورة أ

بعيد هيذه . سلو  لجميا فروعها في مرحلة زمنيية الحقية ليذلك ليم ييتم ليالن العميل عليى تطبييق هيذا البرنيامج بهذا األ

المقابالت التي قمنا بها ما مديرة الموارد البشرية والمدير التنفيذي للمجموعة ومدير فرع عمان كونا فكرة جيدة عين 

ت فيي تحدييد البيرامج وميا دور كيل اي  ييتم ات ياذ القيراردارة وكما برامج التدريب من وجهة نظر اإلكيفية التعامل 

 منهم في ذلك .

للبرامج التدريبية الثالثة وكان عرض على جميا الموظفين الذين  ضعوا ثم بدأنا العمل على تصميم استبيان يمن      

داء ا مجموعيات : أسابقا حيث تيم تقسييم المعلوميات ألربي نموذج باركر الذي تم التحدا عن  يانسا  تصميم االستبأ

ا كمية المعارف التي اكتسبها المشيارا وهيذه االسيتبانة سيتكون طريقني –رضا المشاركين  –داء المجموعة أ –العمل 

 . كمتضير تابا داء العاملينلدراسة اثر برامج التدريب على أ

السيابقة  دراسيات العلمييةوقد تم االعتماد على نموذج بياركر فيي تصيميم العبيارات وكيذلك االسيتفادة مين بعي  ال     

 سئلة االستبيان .واالستبيانات المنشورة إلى أن وصلنا إلى الصيضة المناسبة أل

 داء العاملين .أعالقة برامج التدريب بوهذه االستبانة ستكون طريقنا لدراسة  

 يتكون االستبيان من :

 للمستجوبين .بيانات ش صية  -

أسييئلة لكييل مجموعيية حيييث أن كييل  7اركر بمسييتوى موعييات ضييمن نظرييية بييربييا مجسييؤال تشييمل األ 61 -

 سا  .رية سيتم التعامل مع  على هذا األبعاد النظمجموعة تمثل بعد من أ
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 داء العاملين .أسئلة تشمل المتضير التابا أ 7 -

 –موافييق  –محايييد  –غييير موافييق  – بييدا  يليي ) غييير موافييق أ تيم اسييت دام مقيييا  اليكييرت ال ماسييي وفييق مييا -

 .   موافق جدا  

 

 : اختبارات المحتو  والصدق والصالحية

 : : صالحية المحتوى والعبارات وال  أ

سئلة على مجموعة من الموظفين في شركة البيادر ممن  ضعوا للبرامج التدريبيية لمحاولية تطيوير تم عرض األ     

تبيان قبيل االسيفضل صييضة , كيذلك مين اجيل صيالحية المحتيوى تيم عيرض بيان لتكون في أصيغ العبارات في االست

 دارية في مسقط .ا تباره على عدد من األ صائيين األكاديميين في معهد اإلدارة العامة للتنمية اإل

 : ثانيا : صد  االستبيان

موظي  ممين  ضيعوا للبيرامج التدريبيية فيي  67تم عرض االستبيان على عينة استطالعية عشوائية مكونة مين      

  االتسا  الدا لي لكل محور من محاور االستبيان وجاءت النتائج كميا موضيح فيي شركة البيادر لدراسة , وتم حسا

   لتدل على صد  االستبيان :6/0الجدول رقم )

 االرتباط – 6/0جدول 

 االرتباط المحاور

 1.154 أداء العمل

 1.115 أداء المجموعة

 1.112 رضا المشاركين

 1.123 بةكمية المعارف المكتس

 1.123 أداء العاملين

  1.110عند مستوى داللة 
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 ثالثا : ثبات صالحية االستبيان :

و  1.111كذلك على نفس العينة االستطالعية تم حسا  معامل الفا كرونباخ للعبارات حيث تراوحيت القييم بيين )     

   6/6ل رقم )  وهي قيم عالية تدل على صالحية االستبيان كما مكون في الجدو 1.141

 الفا كرونباخ –6/ 6جدول 

 كرونباخ الفا المحاور

 1.114 أداء العمل

 1.111 أداء المجموعة

 1.111 رضا المشاركين

 1.142 كمية المعارف المكتسبة

 1.141 أداء العاملين

 

 ثالما : تحليل البيانات :

 تطبيق االستبيان :

موظي  ممين  ضيعوا للبيرامج التدريبيية اليثالا فيي شيركة البييادر وبعيد الحصيول  57تبيان على تم تطبيق االس     

و  6103ن البيرامج التيي تيم ا تيارهيا كانيت فيي عيام بات من قسم الموارد البشيرية بميا أعلى قوائم ال اضعين للتدري

ظفين كيذلك بعي  الميو 5/6102فان بع  الموظفين تركوا الشركة عند توزيا هذا االسيتبيان فيي شيهر  6107عام 

موظ   57صبح عدد الم تبرين فترة توزيا االستبيان وبالتالي أ جازتهم السنوية  اللال اضعين للبرامج كانوا في إ

متابعية قياموا ب, تم عرض االستبيان بالتنسيق ما قسم الموارد البشرية في الشركة ووزع عليى الميوظفين مين قيبلهم و

 رسال  لي للبدء باال تباراتم تم إاالستبيان وجمع  مرة أ رى ث

 حصاءات الوصفية : اإل -0

 ما اعتماد معيار ) مفتا    من ثالا درجات ) مرتفعة  متوسطة  من فضة   على النحو اآلتي:

 الحد األعلى للفئة – الحد األدنى للفئة طول الفئة =

 

=  0  –  7 =     4      0.33 

3       3     عدد درجات المعيار    

  . 3.22≤ ) جة مرتفعة: إذا كان المتوسط الحسابي للعبارة    در

  .3.22  و> ) 6.33درجة متوسطة: إذا كان المتوسط الحسابي للعبارة < ) 

  .6.33≥  )درجة من فضة: إذا كان المتوسط الحسابي للعبارة 
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 داء العمل :ببعد أ ةالمتعلق اتاال تبار:  وال  أ

 حصاءات أداء العملإ –3/ 6جدول 

عدد  سئلةاأل

 المفردات

القيمة 

 دنىاأل

القيمة 

 علىاأل

االنحراف  المتوسط

 المعياري

 1.346 3.15 4 3 57 ارتبطت البرامج التدريبية بمجال عملي -0

انعكست مشاركتي في البرامج التدريبية  -6

 علي التطبيق في العمل

57 6 7 3.73 1.571 

ج التدريبية ساعدت مشاركتي في البرام -3

 علي تحسين أدائي الوظيفي

57 0 7 3.44 1.111 

أقوم بالتقييم المستمر ألداء عملي بعد  -4

 دائي البرامج التدريبيةأ

57 0 4 6.25 1.165 

ساعدت البرامج التدريبية علي االبتكار  -7

 والتجديد في مجال عملي

57 0 7 3.10 1.163 

 

داء العميل ليدى ال اضيعين لال تبيارات وسيطها   المتعلقية بيأ7-0مين )  أن األسيئلة 6/3يالحظ من الجدول رقم )     

السيؤل  مياأجابات كانت تتيراو  بيين المحاييد والموافيق    هذا ما يدل على أن اإل3.15و  6.25) الحسابي تراو  بين

ا فيي تعلييم كلهيميا ييدل عليى أن البيرامج التدريبيية ليم تعطيي أليى المحاييد وغيير موافيق الرابا كانت اإلجابيات تمييل إ

ن معظيم المسيتجوبين كيانوا عليى بعيد كيل تيدريب بينميا فيي السيؤال األول نجيد أالمتدربين كيفية التقييم اليذاتي للعميل 

السيؤال ن التشيتت فيي عملهيم , فيميا ي يص التشيتت نالحيظ أ دراية بارتباط البرامج التدريبية التي  ضعوا لها بمجال

 الرتباط البرامج التدريبية بمجال عملهم . الم تبرين درااوهذا ما يدل على إ ول كان ضعيفااأل
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 داء المجموعة :ببعد أ ةالمتعلق اال تباراتثانيا : 

 حصاءات أداء المجموعةإ –4/ 6جدول 

عدد  سئلةاأل

 المفردات

القيمة 

 دنىاأل

القيمة 

 علىاأل

االنحراف  المتوسط

 المعياري

 تحسين عالقاتيساعد التدريب في  -2

 التي ما رؤسائي وزمالئيومعام

57 6 7 3.75 1.220 

أدت البرامج التدريبية إلى تنمية شبكة  -5

 عالقاتي الش صية

57 6 7 3.47 0.105 

ساعدت الدورات التدريبية علي نقل  -1

 المعرفة ل مالئي في مجال الت صص

57 6 7 3.45 1.514 

ساهم التدريب في نشر ثقافة التنمية  -1

 المستدامة المهنية

57 0 4 6.11 1.511 

ج التدريبية مهارات العمل أصقلت البرام -01

 للمشاركين الجماعي

57 6 7 3.63 1.114 

 

داء المجموعية ليدى ال اضيعين لال تبيارات   المتعلقية بيأ01 -2  أن األسيئلة مين )6/4نالحظ مين الجيدول رقيم )     

ي عييدم قييدرة أغلييب اإلجابيات كانييت عنيد  يييار محاييد أ   وهيذا دليييل أن3.75و  6.1او  بييين )وسيطها الحسييابي يتير

داء المجموعة والمالحظ ان  في السؤال التاسيا كيان ية البرامج التدريبية على تطوير أالمستجوبين على االتفا  بايجاب

كييذلك لييم تعطييي البييرامج  ميييل المييوظفين لعييدم الموافقيية علييى مسيياهمة التييدريب فييي نشيير ثقافيية التنمييية فييي المنظميية 

, أما بالنسيبة فكار بين ال اضعين للبرامج على فكر العمل الجماعي وتبادل األالنطباع االيجابي باالنعكا  الجيد لها ا

ن ظفين ال اضييعين لال تبييار يعتبييرون أن المييويييدل علييى أ ممييا كثيير تشييتتا  كييان األ 5للتشييتت نالحييظ أن السييؤال رقييم 

ارف و برات وان البرنامج التدريبي لم يكن فعاال فيي توجيي  عالقاتهم الش صية مرتبطة بما يملكون من ملكات ومع

 .و عدم تحسينها اتجاه موحد سواء تحسين العالقات أهذه العالقات من  الل العمل في 

 

 

 

 



27 
 

 ببعد رضا المشاركين  : ةالمتعلق اال تبارات:  ثالثا  

 رضا المشاركين –حصاءات إ 7/ 6جدول 

دد ع سئلةاأل

 المفردات

القيمة 

 دنىاأل

القيمة 

 علىاأل

االنحراف  المتوسط

 المعياري

أشعر برضا رئيسي المباشر نتيجة زيادة  -00

 في العمل نتيجة التدريب حجم إنجازي

57 6 7 3.44 1.213 

ساهم البرنامج التدريبي في تحسين  -06

 اتجاهاتي نحو مهنتي

57 0 7 3.31 1.175 

ريبية أشعر برضا كامل عن البرامج التد -03

 المقدمة لي

57 0 7 6.57 0.110 

ساهم البرنامج التدريبي في تلبية  -04

 احتياجاتي الوظيفية

57 0 7 6.13 0.101 

يتم بها تقييم  أشعر برضا عن الطريقة التي -07

 التدريب

57 0 4 6.56 1.176 

 

ضييعين لال تبييارات   المتعلقيية برضييا المشيياركين ال ا 07-00سييئلة ميين )  أن األ6/7نالحييظ ميين الجييدول رقييم )     

-00المتوسيط ففيي السيؤالين ) كي ت عنيد المعييارجابيات تر  أي أن اإل3.44و  6.56حسابي يتيراو  بيين )وسطها ال

لعمل الموظ  بعيد  ضيوع  للتيدريب لى الرضى عن تقييم الرئيس المباشر من الواضح ميل المستجوبين إ ن  كا06

 04-03ن التشتت في السؤالين , نالحظ أ د ما من عمل  في الشركة لى حوإحساس  بأن البرامج التدريبية قربت  أكثر إ

الحاجييات   أي أن جييوا   –مرتفييا وهييذا بسييبب ارتبيياط السييؤالين بييردات الفعييل الش صييية والنفسييية مثييل ) الرضييى 

فيراد ميا يعنيي ا يتالف فيي متطلبيات األ شباع ما هو  اص ب  وليس  من  الل البرنيامج وهيذاالموظ  يكون تبعا إل

 .قدمة من  الل البرنامج التدريبي شباع الحاجات المالشركة كذلك عدم وجود تشاب  في إ دىل
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 بكمية المعارف المكتسبة : ةالمتعلق اال تبارات:  رابعا  

 حصاءات كمية المعارف المكتسبةإ–2/ 6جدول 

عدد  سئلةاأل

 المفردات

القيمة 

 دنىاأل

القيمة 

 علىاأل

االنحراف  لمتوسطا

 المعياري

تطورت معارفي ومعلوماتي الوظيفية  -02

 نتيجة التدريب

57 6 7 3.31 1.111 

علي تعرفت من  الل البرامج التدريبية  -05

دارية بع  التشريعات و القوانين اإل

 بالمؤسسة

57 0 7 3.14 1.170 

كسابي ساعدت البرامج التدريبية علي إ -01

 بع  المعارف والمهارات الحياتية

57 0 7 3.15 1.174 

تتيح البرامج التدريبية الفرصة لتبادل  -01

المعلومات والمعارف وال برات بين 

 المشاركين

57 6 7 3.41 1.564 

األساليب البرامج التدريبية بأحدا  زودتني -61

 الفنية في مجال ت صصي

57 0 7 6.16 1.113 

 

متعلقيية بكمييية المعييارف المكتسييبة ميين البييرامج   ال 61 – 02سييئلة ميين )   أن األ6/2نالحييظ ميين الجييدول رقييم )     

كي  عنيد المحاييدة وتمييل فيي بعي  جابات كانيت تتر  أي أن اإل 3.15و  6.16ها الحسابي بين ) يبية كان وسطرالتد

تدريبيية وربميا هيذا البعيد   على وجود معارف مكتسبة حياتية مين البيرامج ال01لى الموافقة كما في السؤال )األسئلة إ

مفيد مين  يالل هو  عطى ماوج  العام للبرامج التدريبية قد أن التبين الموظفين الم تبرين أ بعاد توافقا  ر األهو من أكث

هميية البيرامج التيدريبي عليى الصيعيد الش صيي للعياملين وميدى انعكاسي  إكسا  معارف جديدة وهذا إنما يدل على أ

 على عملهم .
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 ملين :بأداء العا ةالمتعلق اال تبارات امسا  : 

 حصاءات أداء العاملينإ –5/ 6جدول 

عدد  سئلةاأل

 المفردات

القيمة 

 دنىاأل

القيمة 

 علىاأل

االنحراف  المتوسط

 المعياري

للتدريب  في فهم واجبات ساهم  ضوعي  -60

 كثرالعمل األ

57 6 7 3.75 1.510 

تأدية واجباتي  ساعد البرنامج التدريبي في -66

 سرعبوقت أالوظيفية 

57 6 7 3.41 0.625 

رنامج التدريبي في كسب ساعدني الب -63

 في العمل رضى مدرائي

57 0 4 3.02 1.163 

ساعدني البرنامج التدريبي في كسب  -64

 رضى المرؤوسين في العمل

57 6 7 3.06 1.121 

ساهم  ضوعي للتدريب في زيادة العوائد  -67

 المادية  

57 0 4 6.10 0.126 

 

 6.10ها الحسابي بيين ) ء العاملين وسطاد  المتعلقة بأ 67 – 60سئلة من )   أن األ6/5جدول رقم )نالحظ من ال     

ين و مؤكدة من وجهة نظهر المستجوب  أي أن اإلجابات ترك ت عند المحايدة أي عدم وجود معالم واضحة أ 3.75و 

ونالحيظ التشيتت المرتفيا فيي السيؤالين )  داء العاملين الم تبيرين ,على مساهمة التدريب في تحسين أو عدم تحسين أ

و برامج التدريبية لحفيظ وقيت العميل أي ان  ليس هناا مساهمة اتجاه موحد من الموظفين في مساعدة ال  أ 67 – 66

 ال , كذلك هناا من ارتفعت عائداتهم المادية ربطا بفوائد البرنامج ومنهم من لم ترتفا العوائد المادية بسبب  .

 لتجريبية :اال تبارات ا -6

 داء العاملين يسية : ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين برامج التدريب وأالفرضية الرئ -

داء العياملين التيدريب مرتبطية بيالمتضير التيابا أبعياد الممثلية لبيرامج   نالحظ أن األ6/1لى الجدول رقم )بالنظر إ

داء وجود عالقية بيين بيرامج التيدريب وأ على   وهو ارتباط طردي موجب مما يدل1.124ارتباط قوي بمقدار ) 

 العاملين وبالتالي نرف  الفرضية العدم القائلة بعدم وجود عالقة .

  المحتسييبة بلضييت  Fن ) حييظ ميين جييدول تحليييل التبيياين انوفييا أو لدراسيية اثيير المتضيييرات المسييتقلة علييى التييابا نال

   1.110  اقييل ميين )  1.111)  معنوييية هييي  F ن قيمييةو نالحييظ أ   51و  4و درجييات الحرييية بييين )  630.227
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ية للصيفر ونقبيل الفرضيية البديلية أي أن االنحيدار ن معلميات االنحيدار مسياوالقائلية أوبالتالي نرف  الفرضية العيدم 

  6/1ن المتضير المستقل المتمثل بالبرامج التدريبية تؤثر على المتضير التابا , و من  يالل الجيدول رقيم )معنوي أي أ

يفسير وفيق  %5وان البياقي من التضير الحاصل فيي المتضيير التيابا  %13ن المتضيرات المستقلة تفسر ما مقداره د أنج

  ذها الدراسة .متضيرات أ رى لم تأ

 

 6/8جدول 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .964a .930 .926 .23985 

a.  

 

Predictors: (Constant), know_all, group_all, work_all, 

acc_all 

 

 

 6/9جدول 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 53.309 4 13.327 231.665 .000a 

Residual 4.027 70 .058   

Total 57.335 74    

a. Predictors: (Constant), know_all, group_all, work_all, acc_all 

b. Dependent Variable: emp_all 

 

 

 

 



31 
 

 الفرضيات الفرعية :  -

 

   :%0  نالحظ عند مستول داللة )6/01لى الجدول )بالنظر إ

 

 داء العاملينوأال توجد عالقة بين أداء العمل التدريبي ولى :  الفرضية الفرعية األ -0

ي نييرف  الفرضييية العييدم ونقبييل   أ p <1.110  وهييو ارتبيياط قييوي وقيييم )  1.114ن قيميية االرتبيياط ) نالحييظ أ

 داء العاملين لبديلة القائلة بوجود عالقة بين أداء العمل التدريبي و أالفرضية ا

 

 داء العاملينأالمجموعة التدريبي وداء ال توجد عالقة بين أالفرضية الفرعية الثانية :   -6

ي نييرف  الفرضييية العييدم ونقبييل   أ p <1.110  وهييو ارتبيياط قييوي وقيييم )  1.112ن قيميية االرتبيياط ) نالحييظ أ

 داء العاملينلبديلة القائلة بوجود عالقة بين أداء المجموعة التدريبي و أالفرضية ا

 

 داء العاملينب وأالمشاركين في التدريبين رضا  ال توجد عالقةالفرضية الفرعية الثالثة :   -3

ي نييرف  الفرضييية العييدم ونقبييل   أ p <1.110  وهييو ارتبيياط قييوي وقيييم )  1.130ن قيميية االرتبيياط ) نالحييظ أ

 داء العاملينوجود عالقة بين رضا المشاركين و أالفرضية البديلة القائلة ب

 العاملين داءمات المكتسبة و أالفرضية الفرعية الرابعة :  ال توجد عالقة بين كمية المعلو -4

ي نييرف  الفرضييية العييدم ونقبييل   أ p <1.110  وهييو ارتبيياط قييوي وقيييم )  1.173ن قيميية االرتبيياط ) نالحييظ أ

 . داء العاملينقة بين كمية العوامل المكتسبة و أالفرضية البديلة القائلة بوجود عال
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 6/10جدول 

Correlations 

 work_all group_all acc_all know_all emp_all 

work_all Pearson Correlation 1 **.842 **.889 **.911 **.894 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

N 75 75 75 75 75 

group_all Pearson Correlation **.842 1 **.892 **.904 **.896 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

N 75 75 75 75 75 

acc_all Pearson Correlation **.889 **.892 1 **.917 **.931 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

N 75 75 75 75 75 

know_all Pearson Correlation **.911 **.904 **.917 1 **.953 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 75 75 75 75 75 

emp_all Pearson Correlation **.894 **.896 **.931 **.953 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 75 75 75 75 75 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

ة عليى اداء العياملين داء المجموعية و رضيا المشياركين وكميية المعيارف المكتسيبو لدراسة اثر كل من أداء العميل وأ

 نالحظ ما يلي :
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 6/11جدول 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.323 .162  -1.985 .051 

work_all .056 .108 .042 .520 .605 

group_all .090 .099 .072 .907 .368 

acc_all .339 .095 .320 3.559 .001 

know_all .609 .114 .555 5.364 .000 

a. Dependent Variable: emp_all 

 

 

 

م وجود أثير   مما يعني عد 1.17  اكبر من )  1.217ن دالة اال تبار )  نجد أ6/00من  الل الجدول رقم ) -0

 دريبي على أداء العاملين  .داء العمل التأل

 

  مما يعني عدم وجود أثير  1.17  اكبر من )  1.321ن دالة اال تبار )  نجد أ6/00من  الل الجدول رقم ) -6

 داء العاملين . داء المجموعة التدريبي وأأل

 

ثير   و هذا يعنيي وجيود أ 1.17  اصضر من )  1.110ن دالة اال تبار )  نجد أ6/00من  الل الجدول رقم ) -3

ذا   بمعنييى انيي  إ 1.331ركين موجبيية ) لرضييا المشيياركين علييى أداء العيياملين , وجيياءت معلميية رضييا المشييا

 1.331داء العياملين بمقيدار ) مقدار وحدة واحدة فان ذلك سيؤدي إلى زيادة أزادت معلمة رضا المشاركين ب

   

 

  و هيذا يعنيي وجيود أثير  1.10)    اقيل مين 1.111ن دالية اال تبيار )  نجيد أ6/00من  الل الجدول رقيم ) -4

   1.211المكتسبة موجبة ) المعلومات  داء العاملين , و جاءت معلمة كميةألكمية المعلومات المكتسبة  على 
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داء العياملين ميات المكتسيبة بمقيدار وحيدا واحيدة أدى ذليك إليى إليى زييادة أذا زادت معلمية المعلوبمعنى أني  إ

   1.211بمقدار ) 

 

   نشكل معادلة االنحدار المتعدد : 6/00قم ) من الجدول ر

                                  Y = - 0.323 + 0.339 X1 + 0.609 X2 

 تمثل المتضير التابا : أداء العاملين  Yحيث 

X1  تمثل المتضير المستقل : رضا المشاركين 

X2 تمثل المتضير المستقل : كمية المعارف المكتسبة 
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 الفصل المالث

 

 النتائج والتوصيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 االستنتاجات ::  أوالا 

اسيات علميية ت الم تصة بالبرامج التدريبيية بنياء عليى درادارة الموارد البشرية في ات اذ القرارقصر دور إ -

 المييوظفين الييذين هييم بحاجييةلييى الوجهيية الصييحيحة للبييرامج التدريبييية وتميييي  واضييحة ومعمقيية للوصييول إ

 لى برامج تدريبية من غيرهم .لل ضوع إ

هم عوامل نجا  البرنامج التدريبي ا تيار الميدر  ما ا تيار المدر  فيما يعتبر من أسلو  التعامل بساطة أ -

 تهم .دالمناسب القادر على فهم حاجة الشركة من البرنامج التدريبي كي يستطيا مساع

العمل فيي البيرامج داء تبين من الدراسة عدم وجود اثر أل لينداء العامفيما ي ص بعد أداء العمل وأثره على أ -

 داء العاملين ما يعني : التدريبية على أ

ل فعليي كيذلك شيعور الموظي  ن التطبيق الفعلي لميا يتعلمي  المتيدر  فيي البيرامج التدريبيية ال يينعكس بشيكإ -0

ييدا فيي قسيم لهيا المتيدربين تحدن البرامج التيي  ضيا ا على البرنامج الذي  ضا ل  ذلك أدائ  عطفبتحسين أ

امج ببيرامج أ يرى ليم ييتم تيدعيم ميا تلقياه المتيدر  فيي ذاا البرني 6103ي بعد عيام المبيعات كانت قاصرة أ

فكار وتطور من قدرة المتدر  عليى عكيس ميا تلقياه فيي البرنيامج بشيكل ايجيابي عليى تساعد على ترسيخ األ

كان االنطباع أقر  إلى أنهم  ضعوا لمحاضيرة تثقيفيية   ضوعهم للبرنامج عمل  لذلك بعد ثالا سنوات من

 كثر مما كان برنامج لصقل المهارات البيعية .أ

كذلك لم تساهم البرامج التدريبية في مساعدة المتدر  عليى التقيييم المسيتمر للعميل اليذي  يقيوم بي  كيون هيذه  -6

ن ولم ت ودهم ب طوات فعلية تساعد فيي البرامج لم تهيئ بالتوافق ما الشركة المتابعين من المدراء المسؤولي

 متابعة عملية التقييم .

عطياء الحليول فيي العميل للمتيدربين كونهيا واالبتكيار وإ بيداعج التدريب بالقدر الكافي عليى اإللم تساعد برام -3

ت العالمية فيما ي ص مجيال عملي  تمت لفترة واحدة دون استمرارية في عملية توعية المتدر  على التطورا

 ب التطوير المتاحة وكيفية االستفادة منها .ساليوأ

جموعية فيي داء المة عدم وجود أثر ألداء العاملين تبين من الدراسفيما ي ص بعد أدء المجموعة وأثره على أ -

ضيا الميوظفين االنطبياع عين داء العاملين حييث ليم تعطيي البيرامج التدريبيية التيي  البرامج التدريبية على أ

تحديدا لدى موظفي قسم المبيعات إليى  لعمل بعد برنامج التدريب ودلت اال تبارات وداء الجماعي لتطور األ

ن البعييد النفسييي الييذي عمييل علييي  ؤدي إلييى تطييوير شييبكة عالقيياتهم أي أن البرنييامج الييذي  ضييعوا ليي  لييم يييأ

 كل  وانعكاس  على سو  العمل وال بائن .برنامج حسب رؤية الشركة لم يؤتي أال
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اد رضيا داء العياملين و كلميا زاركين في البرامج التدريبيية عليى أجود اثر لبعد رضا المشتبين من الدراسة و -

شباع بع  الحاجات النفسية لدى المشياركين المشاركين انعكس ذلك على أداء العاملين إيجابا مما يدل على إ

 المرتبطة بشعورهم بالرضى من قبل الرئيس المباشر على نتائج العمل بعد التدريب .

داء العيياملين وكييان هييذا االنعكييا  ايجييابي حيييث عييد كمييية المعلومييات المكتسييبة علييى أا تبييين وجييود اثيير لبكميي -

ساهمت هذه البرامج في زيادة المعارف الوظيفية كذلك بع  المهارات والمعارف الحياتية و لقت جيو جييد 

مين البرنيامج بقيمية مضيافة  حس المتدر  ان   يرجالقائمين على البرامج وبالتالي أ من تبادل المعلومات ما

عيد البيرامج داء العمل بهارات الحياتية ولكن بالعط  على أو عن المالمعلومات سواء عن تطوير العمل أ من

داء هذه المعلومات المكتسبة ببيرامج أ يرى قليل مين قيمية انعكاسيها عليى أ ن عدم دعمكما ورد سابقا وجدنا أ

 .الموظفين في عملهم 

 

 :التوصيات :  ثانياا 

باعتبياري موظي  فيي الشيركة ضيافة للمالحظية بالنظر إلى نتائج اال تبارات التي أجريناها وكذلك المقيابالت , إ     

 ى التوصيات التالية :و ضعت ألحد البرامج تم التوصل إل

 همية االرتكاز على قسم الموارد البشرية بشكل اكبر فيما ي ص عمليات التدريب .أ -0

دارة الميوارد البشيرية يقيوم بدراسية كيل ميا هيو جدييد فيي والتطوير يتبا إلى إ سم مت صص بالبحوايجاد قإ -6

دارة المييوارد البشييرية الحتياجييات طابقتهييا مييا تقييييم إعييالم بييرامج التييدريب ال اصيية بييالموظفين ويقييوم بم

 الموظفين وتقديم البرنامج التدريبي المناسب .

مج التدريبيية التيي حصيلت فيي الشيركة ووضيا هيكليية قيام قسم الموارد البشيرية بعميل دراسية تقييميية للبيرا -3

دائميية تقييوم علييى االسييتمرارية فييي بييرامج التييدريب للعيياملين بالتنسيييق مييا قسييم البحييوا والتطييوير بحيييث ال 

 تتوق  عملية التدريب كي يحصل الموظ  كامل الفائدة .

ى التضذيية العكسيية بعيد وجود ا تصاصيين في التدريب ضمن قسم الموارد البشرية يستطيعون الحصيول علي -4

 يرى لمعرفية نات على الميوظفين بيين الفتيرة واألو استبيالتدريبية سواء عن طريق ا تبارات أقيام البرامج ا

 مدى فاعلية البرنامج التدريبي على الموظفين .

فيما ي ص قسم المبيعات البدء بسلسلة مين البيرامج التدريبيية المتالحقية المت صصية فيي موضيوع المبيعيات  -7

 همية هذا القسم في الشركة وان تكون البرامج على قسمين :عطفا على رؤية المدير التنفيذي بأ

 فرع .ضا لها مدراء المبيعات ومدراء األدارة المبيعات ي برامج مت صصة بإ -
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 برامج مت صصة لمندوبي المبيعات تبدأ حيث انتهى برنامج مهارات التواصل . -

ين فييي مجيياالت التسييويق والمبيعييات علييى مسييتوى عييالمي بحكييم حجييم مكانييية االسييتعانة ب بييراء ا تصاصيييإ -

الشركة الكبير وتواجيد مقرهيا الرئيسيي فيي دبيي للوقيوف عليى تجيار  شيركات عالميية فيي مجيال التيدريب 

 وكيفية االستفادة منها .

 –لجية معا –اعتماد استراتيجية عامة ت ص برامج التدريب في الشركة تقوم على مبيدأ العملييات ) ميد الت  -2

امية اتج كل عملية تدريبية لعكسيها فيي إطيار العميل كيذلك إقتضذية عكسية   تتيح االستفادة من نو –م رجات 

 البرنامج التدريبي التالي والمكمل للسابق .

قسيام فيي تيدريب الميوظفين الجيدد فيي جمييا األيجاد وحدة تدريبية تابعة لقسم الموارد البشرية تشيرف عليى إ -5

دوات الموظ  الجديد بقوانين الشركة و أتص من كل قسم حسب ا تصاص  للقيام بتأهيل الشركة باعتماد م 

 الوظيفة التي سيشضلها .

 

 ثالما : محددات البحث :

ن بم تل  فروعها في ال ليج بين اإلمارات و قطر وعمان وباعتبيار أ تم هذا البحث ضمن شركة البيادر العالمية     

كة عليى دارة في مدينة دبيي تطليب ذليك بعيد موافقية الشيررئيسي للشركة ومجلس اإلوالمقر ال عملي في سلطنة عمان

لى دبي للقاء مديرة الموارد البشرية واالتفا  معها على  طية العميل والميدة ال منيية التيي المساعدة في البحث السفر إ

ة الميوارد البشيرية والميدير جراء المقيابالت ميا ميديريتطلبهيا البحيث كيذلك قميت بيإاحتاجها وطبيعة المعلومات التيي 

التنفييذي للشييركة وتيم االتفييا  عليى كيفييية توزييا االسييتبيان عليى المييوظفين ال اضيعين للبييرامج التدريبيية التييي تمييت 

لى قطير لتوزييا االسيتبيان عليى الميوظفين بسيبب بسبب صعوبة السفر لمرات عديدة إلى اإلمارات وكذلك إ  دراستها

 دول كذلك الوقت الالزم لذلك . ارتفاع تكالي  التنقل بين ال

مكان و قدمت جميا المعلوميات التيي سياعدت فيي عدا ذلك كانت الشركة متعاونة في إتمام وانجاز البحث قدر اإلفيما 

 البحث .

 بحا  المقترحة :رابعاا : األ

الحقية تيدر  انعكيا  بحياا تهاء من  وجدنا من  الل النتائج أهمية العمل عليى أبعد العمل على هذا البحث واالن     

االستثمار في برامج التيدريب وتكاليفهيا عليى تطيور وربحيية الشيركة بشيكل عيام , كيذلك العميل عليى بحيث تفصييلي 

 يدر  أثر نوع البرنامج التدريبي الذي ي ضا ل  العاملين في الشركة على كفاءة العاملين .
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 المالحق :

 :يب رتقييم برامج التد  استبيان 0ملحق رقم ) -

 

  Syrian Arab Republic                                   الجمهورية العربية السورية                                  

                                                                      Ministry of High Educationوزارة التعليم العالي 

                 Syrian Virtual University                    الجامعة االفتراضية السورية                           

 قائمة استبانة لألفاضل العاملين في شركة البيادر العالمية

تحية طيبة   

ن  لقراءة هذه ذي ست صصوبداية  أتقدم ببالغ الشكر والتقدير لحسن تعاونكم وكريم تجاوبكم على الوقت ال     

واإلجابة على األسئلة الواردة فيها. اإلستبانة  

ال يمكن تحقيق  إال من  الل ربط الجوانب النظرية بالجوانب العملية والتطبيقية  وبما أن حيث إن التقدم العلمي      

 الباحث يقوم بإعداد بحث بعنوان:

 تقييم برامج التدريب ودورها في تحسين أداء العاملين 

 دراسة حالة شركة البيادر العالمية

ن  المرفقة وا تيار اإلجابة فقرات اإلستبة ال في قراءةومن أجل التمكن من إتمام هذه الدراسة فإن تعاونكم الفع     

 المناسبة التي تعكس رأيكم الحقيقي  يساهم بشكل كبير في الحصول على نتائج دقيقة وصحيحة.

أود أن أحيط سيادتكم علما  بأن كل ما تدلون ب  من آراء أو وجهات نظر أو بيانات ستكون موضا اهتمام الباحث 

ولن تست دم إال ألغراض البحث العلمي فقط  و اصة  وأن  ليس مطلوبا  تسجيل االسم  وسوف وستعامل بسرية تامة 

يتم تحويل اإلجابات إلى مؤشرات رقمية تست دم في التحليل. ومن ثم ال روج بمقترحات وتوصيات من شأنها العمل 

 على تحسين...)األداء ...........لديكم بما ينعكس إيجابا على المنظمة ككل.

 إذا كنتم ترغبون بالحصول على نتائج البحث يرجى تدوين البريد االلكتروني: -

 ............................................................................................................................................................(  
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 مع جزيل الشكر لكم

 ول يحوي معلومات تعريفية ألالقسم ا

 الجنس :

 نثى ................ذكر ................ , أ

 الفلة العمرية :

 ................ 67اقل من 

 ................ 37لى إ 67من 

 ................ 47لى إ 32من 

 ................ 77لى إ 42من 

 ................ 77كثر من أ

 :الشهادة العلمية 

 شهادة ثانوية ................

 معهد متوسط ................

 جازة جامعية ................إ

 ماجستير ................

 دكتوراه ................

 عدد سنوات العمل في الشركة :

 سنوات ................ 7اقل من 

 سنوات ................ 01لى إ 7من 

 ............سنة .... 07لى إ 00من 

 سنة ................ 07كثر من أ
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 داء العاملين :القسم الماني يحوي أسللة عن األثر الوظيفي بابعاده األربعة وأ

 اثر برامج التدريب :

 

فير موافق  السؤال 

 بشدة

موافق  موافق محايد فير موافق

 بشدة

 ول : أداء العملالبعد األ

      مليارتبطت البرامج التدريبية بمجال ع -1

انعكست مشاركتي في البرامج التدريبية  -2

 علي التطبيق في العمل

     

ساعدت مشاركتي في البرامج التدريبية  -3

 علي تحسين أدائي الوظيفي

     

أقوم بالتقييم المستمر ألداء عملي بعد  -4

 دائي البرامج التدريبيةأ

     

ساعدت البرامج التدريبية علي االبتكار  -5

 ال عمليوالتجديد في مج

     

 البعد الماني : أداء المجموعة

 ساعد التدريب في تحسين عالقاتي -2

 التي ما رؤسائي وزمالئيومعام

     

أدت البرامج التدريبية إلى تنمية شبكة  -5

 عالقاتي الش صية

     

ساعدت الدورات التدريبية علي نقل  -1

 المعرفة ل مالئي في مجال الت صص

     

ثقافة التنمية ساهم التدريب في نشر  -1

 المهنية المستدامة

     

ج التدريبية مهارات أصقلت البرام -01

 للمشاركين العمل الجماعي

     

 البعد المالث : رضا المشاركين

     أشعر برضا رئيسي المباشر نتيجة  -00
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في العمل نتيجة  زيادة حجم إنجازي

 التدريب

ساهم البرنامج التدريبي في تحسين  -06

 اتجاهاتي نحو مهنتي

     

أشعر برضا كامل عن البرامج  -03

 التدريبية المقدمة لي

     

ساهم البرنامج التدريبي في تلبية  -04

 احتياجاتي الوظيفية

     

يتم بها  أشعر برضا عن الطريقة التي -07

 تقييم التدريب

     

 البعد الرابع : كمية المعارف المكتسبة

تطورت معارفي ومعلوماتي الوظيفية  -02

 نتيجة التدريب

     

تعرفت من  الل البرامج التدريبية  -05

علي بع  التشريعات و القوانين 

 دارية بالمؤسسةاإل

     

كسابي ساعدت البرامج التدريبية علي إ -01

 بع  المعارف والمهارات الحياتية

     

تتيح البرامج التدريبية الفرصة لتبادل  -01

المعلومات والمعارف وال برات بين 

 المشاركين

     

رامج التدريبية بأحدا الب يزودتن -61

 يمجال ت صص األساليب الفنية في

     

 

 داء العاملين :أ

 

فير موافق  السؤال 

 بشدة

موافق  موافق محايد فير موافق

 بشدة

للتدريب  في فهم ساهم  ضوعي  -21

 كثرواجبات العمل األ
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ساعد البرنامج التدريبي في تأدية  -22

 سرعواجباتي الوظيفية بوقت أ

     

رنامج التدريبي في كسب الب ساعدني -23

 في العمل رضى مدرائي

     

ساعدني البرنامج التدريبي في كسب  -24

 رضى المرؤوسين في العمل

     

ساهم  ضوعي للتدريب في زيادة  -25

 العوائد المادية  

     

 

 : ما المدراء المسؤولين   المقابالت6ملحق رقم ) -

 ارد البشرية و المدير التنفيذي و مدير فرع عمان :وجريت ما مديرة المأجابات المتعلقة بالمقابالت التي سئلة واإلاأل

 أوال : مديرة الموارد البشرية 

 فكار برامج التدريب في الشركة  متى بدأت أ -0

بالمضي قدما والعمل بشكل جدي على برامج تدريب الموظفين فيي الشيركة وكانيت البدايية ميا  6103بدأنا عام  

 لبيعية في قسم المبيعات .برنامج مهارات التواصل ا

 وقبل ذلك لم يكن هناا اهتمام بالبرامج لتدريبية   -6

سيلو  العميل وطريقتي  فين القدماء للموظفين الجيدد عليى أصراحة ال كان الموضوع يقتصر على تدريب الموظ 

 وكي  يتم في الشركة 

  و ماذاناشئة أو السو  ناشئ أ يكم ما السبب وراء عدم االهتمام   هل يرتبط الموضوع بان الشركة كانتبرأ -3

ن حيال السيو  ومتطلباتي  ليم من ناحية البرامج التدريبية باإلضيافة إليى أ ن السبب الرئيسي كان قلة  برةأتوقا أ 

 بهذا الحجم والصعوبة . 6103تكن قبل عام 

 لية التي تم من  اللها اقترا  البرنامج   ما هي اآل -4

ريبي لقسم المبيعات باعتباره من أهيم األقسيام فيي الشيركة وأداؤه ببرنامج تد اقتر  المدير التنفيذي للشركة البدء 

 قسام الشركة ونتائج أعمال  تنعكس على كامل أ
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 هل تم ات اذ القرار من قبل المدير التنفيذي   -7

 دارة ووافقوا علي  نفيذي وعرض الموضوع على مجلس اإلكان االقترا  من المدير الت

 د البشرية في هذا البرنامج  ن بدأ دور قسم الموارأي -2

عضياء قسيم المبيعيات فيي الشيركة البرنامج تم االتفا  ما المدربية آيية  يانجي لتقيوم بتيدريب أبعد الموافقة على  

ي القسم في كافة فروع الشركة باإلضافة إلى مدراء المبيعيات و حيث قام قسم الموارد البشرية بحصر عدد موظف

 رسال ايميالت بهذا ال صوص  ن وال مان الذي ستتم في  وقمنا بإلمكافرع و قمنا بتحديد امدراء األ

 كي  تم تحديد المدربة المذكورة   -5

 دارة البرنامج .ة تم بحث الموضوع معها كي تقوم بإدارة والمدرببحكم المعرفة القديمة بين أعضاء مجلس اإل 

 راءات  جنات هل قمتم بنفس اإلو المواز kpi رين فيما ي ص البرنامجين اآل -1

صييبحنا نملييك ال بييرة فييي هييذا أي كنييا قييد قمنييا بييبع  البييرامج وأ 6107ن البرنييامجين كييانوا فييي عييام ال ... هييذي 

 الموضوع .

   kpiكي  تم ا تيار برنامج  -1

اطالعي  الواسيا اقتير  عليى مجليس اإلدارة أن ت ضيا بحكم التواصل المستمر للميدير التنفييذي ميا الشيركات و 

أو مؤشرات قيا  األداء ولم يمانا مجلس  kpiلى برنامج األقسام العامة ومدراء الفروع إ اءدارة ومدرمجلس اإل

 دارة في ذلك وطلب من قسم الموارد البشرية االهتمام بالتحضير للبرنامج اإل

 كي  عمل قسم الموارد على ذلك   -01

ث عين هيذا البرنيامج والتواصيل ميا بحكم ال برة التي اكتسبها القسم من التعامل ما برامج سابقة قام القسم بالبح 

مراك  التدريب فيما ي يص هيذا النيوع مين البيرامج ووقيا اال تييار عليى شيركة االستشيارات التدريبيية فيي دبيي 

 برتي  نوعيية الميوظفين اليذين و برنامج الموازنات و اقتر  بحسب   kpiومديرها التنفيذي على تنفيذ برنامجي 

 ن ي ضعوا لهذه البرامج يجب أ

 نظمتم البرامج  كي   -00

 ضيوع لهيذه اليدورة وبعيد موافقية قام قسم الموارد البشرية بعملية فرز للموظفين وتقديم الئحة باسم الموظفين لل 

رسييال ايميييل لجميييا العيياملين فييي للتييدريب واالتفييا  عليهييا وتحديييد أيييام البرنييامج وإ دارة تييم البحييث عيين قاعييةاإل
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رنيامج والفتيرة وظفين الميدعوين لحضيور البرنيامج التيدريبي ومكيان البالشركة تم في  ذكر طبيعة البرنيامج والمي

 مر تم فيما ي ص برنامج الموازنات باعتبار كانت الفترة ال منية بين البرنامجين قريبة .ال منية , كذلك األ

 شكرا على التعاون 

  وسهالا  هالا أ

 

 : المدير التنفيذي : ثانيا  

موارد البشرية فيما ي ص البيرامج التدريبيية التيي قاميت بهيا الشيركة ومين دارة اللقد قمت بإجراء مقابلة ما إ -0

بيرامج التدريبيية فيي الشيركة ساسي في اقترا  وات اذ القرار فيي الالل التواصل معهم وجدت انك عنصر أ 

ت ات التواصل البيعية وكي  بدأارستفادة مما تملك في هذا ال صوص وأريد البدء ببرنامج مهردت االلذلك أ

 كرة ا تيار برنامج تدريبي لقسم المبيعات  ف

الشيركة بالقييام بهيا وكنيا بحاجية ولى البرامج التيي فكيرت مهارات التواصل البيعية كان من أ فيما ي ص برنامج 

د الشييكاوي علييى منييدوبي  ييذ هييذه ال طييوة تحديييدا فيمييا ي ييص قسييم المبيعييات فييي الشييركة حيييث الحظنييا ازدييياأل

مين حسيابات ومشيتريات وم يازن  قسيام الشيركةن وانعكا  هيذا التعاميل عليى بياقي أبائدائهم ما ال المبيعات وأ

قدم العاملين في الشركة واغلبهم غير م تصين الشركة الشريحة الكبرى منهم من أ ن مندوبي المبيعات فيحيث أ

الي أصييبح تييو العمييل فييي شييركات سييابقة وبالاراتهم ميين  ييالل العمييل فييي شييركتنا أفييي التسييويق لكيين اكتسييبوا مهيي

يضييا للمهييارات البيعييية ومهييارات المسييتهلكين متسييارع ويتطلييب تطييوير أوا  التطييور المت ايييد فييي األسييوا  وأذ

 التواصل ما ال بائن كي ال تحصل الفجوة بيننا وبين السو 

 سا  كان يتم اال تيار  عن طبيعة موظفي قسم المبيعات وأنهم عير م تصين , على أي أ تحدثت -6

طار تجار الجملة في السو  حتيى طبيعية السيو  فيي دبيي كانيت ي البداية صضيرة وتعمل ضمن إفالشركة كانت  

ناشئة في المرحلة التي كانت تكبر فيها الشركة وبالتالي متطلبات ال برة والدراسة لدى مندوبي المبيعات ليم تكين 

ار المندوبين تحيدا قائم على يطار بهذا الحجم من الشركات فكان ا تحيث كانت السو  تعمل ضمن هذا اإل كبيرة

 مكانية التعلم والتطور ما الشركة كذلك ضمن قدرة الشركة على دفا تكاليفهم .أسا  إ

 وكي  تضيرت نظرتكم لهذا الموضوع   -3
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إلى مرحلة صبح من الضروري االنتقال ركة في التطور وازدياد المنافسة أرار الشما تنامي قوى السو  و استم 

وم على مبادئ علمية في ا تيار الموظفين وتدريب الموظفين القدامى وتطيوير ميا يملكيون مين كثر احترافية وتقأ

 مهارات .

 لهذا قمتم بالبداية بالعمل على برنامج مهارات التواصل البيعية   -4

نعم كان من الضروري بعد عديد الشكاوي على قسم المبيعيات مين البحيث فيي كيفيية تعياملهم ميا الوسيط  يارج  

 ا هو االنطباع الذي يعطون  عن الشركة لل بائن وفي السو  لذلك قررنا العمل على هذا البرنامج الشركة وم

 كي  قمتم با تيار البرنامج والمدر    -7

عليهيا واستشيارتها واقترحيت ية  انجي  بيرة علم التواصل قمت بطر  الموضوع تربطنا عالقة جيدة بالسيدة آ 

م التواصيل و مهاراتي  وكيان هيذا طيار عليي المبيعات في الشيركة ضيمن إفجراء دورة تدريبية لجميا موظعلينا إ

 درة الموارد البشرية على هذا البرنامج .بإدارت  وإشراف إ

 مور بنفس الطريقة  هل سارت األ kpiفيما ي ص برنامج  -2

ت دأبيين الشيركة كانييت قييد كبييرت بشيكل كبييير وزادت فروعهييا وأي أ 6107كييان فييي العييام  kpiال . ... برنيامج  

ر من قبيل وزادت ضيرورة العميل عليى إيجياد كثنيا و بالتالي زادت المتطلبات اإلدارية في الشركة أمرحلة التص

وجي  المسيتقبل والتصيدي لجمييا دارية تساعد الشركة عليى الوقيوف فيي إدارات مت صصة أكثر وتملك مي ات إ

 ت  يمفاج

 كي  تم ا تيار هذا البرنامج تحديدا   -5

 للتطييورات فييي الشييركات العالمييية وكييي  يييتم التعامييل مييا موظفيهييا وجييدت ميين الضييرورة ميين  ييالل متييابعتي 

لكل من مجلس اإلدارة ومدراء األقسام العامة ومدراء الفيروع أو  kpiداء ال وض في برنامج مؤشرات قيا  األ

 دارة العليا في الشركة .ما يمكن تسميت  باإل

 كي  تم ا تيار المدر    -1

تقيدم ال يدمات ليدى قسيم الميوارد البشيرية حييث طلبنيا مينهم التواصيل ميا الشيركات التيي صبح الموضيوع هنا أ 

ريبيية يجاد ما يناسب طلبنا مين  يالل البرنيامج , فكيان التواصيل ميا شيركة االستشيارات التدالتدريبية في دبي وإ

 دارة هذا البرنامج .والسيد زيشان من اجل إ
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 اتكم  هل كان ا تيار الشركة والمدر  يناسب طموح -1

ام البرنامج التدريبي مفيدة جدا لنيا وسياعدنا  برة كبيرة في مجال عمل  وكانت أيطبعا السيد زيشان ش ص لدي   

هميية عميل , بالمناسيبة هيو مين اقتير  علينيا أيضيا أالمدر  كثير في هذا ال صيوص وقيدم لنيا كثييرا مين  برتي  

قسيام الماليية فيي ا لي  ميدراء الفيروع وميدراء األ ضيوهو برنامج الموازنيات ي kpiبرنامج تدريبي يتبا برنامج 

 الشركة واعتقد انك كنت ضمن المتدربين في هذا البرنامج .

باعتبارا مدير تنفيذي لمجموعة البيادر وكنيت مسيؤول مباشير عين هيذه البيرامج كيي  تجيد تقييميك  -01

 للموظفين الذين  ضعوا لهذه البرامج  

 ذ التضذية العكسية بشكل مباشر من مدراء امج الموازنات يفضل أن تأرنفيما ي ص برنامج المهارات البيعية وب 

مييا فيميا ي ييص ى اطيالع فييوري عليى نتييائج عملهيم , أمتيدربين وعلييباعتبيياره عليى تواصييل مباشير مييا ال الفيروع

ميا دارة العلييا وهيذا والمتدربين في  اسيتطيا القيول أن البرنيامج أعطيى فائيدة جييدا لنيا كمجموعية اإل kpiبرنامج 

 انعكس بشكل جيد على عمل الشركة بشكل عام .

 شكرا على تعاونكم 

 أهالا 

 

 : مدير فرع عمان : ثالثا  

ن تفيدنا عن الميي ات التيي اكتسيبها منيدوبي المبيعيات فرع للشركة في سلطنة عمان هل لك أباعتبارا مدير  -0

 البيعية  في الفرع لديك وكذلك دير المبيعات بعد  ضوعهم لبرنامج مهارات التواصل 

نامج كان جيدا بشكل كبير في توقيت  حيث كنا بحاجة لنوع من التطوير في قسيم المبيعيات  صوصيا فيي هذا البر

ة ومفييدة تسياعد الجمييا فيي سياليب جدييدة المندوبين ما ال بيائن وبالفعيل أعطيى هيذا البرنيامج مقترحيات وأعالق

ن هييذا ي علييى أداء الفييرع , لكيين المشييكلة كانييت أسييلو  التواصييل مييا ال بييائن ممييا ييينعكس بشييكل ايجييابتحسييين أ

  رى تعمق الفائدة المكتسبة لدى مندوبي المبيعات في الشركة .رنامج ظل وحيدا ولم تتبع  برامج أالب

 نية فقط بعد البرنامج بفترة ولم تستمر  تقصد أن االستفادة كانت آ -6
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عليى المنيدوبين الجيدد فيي  انعكسيت بشيكل واضيحن المهارات التي اكتسبها المنيدوبين فيي هيذا البرنيامج أقصد أ 

سيابقة ميا بيائن الجيدد لكنهيا ليم تسياعدهم فيي حيل المشياكل ال و حتى في تعامل المنيدوبين القيدماء ميا الالشركة أ

لييى بييرامج متتابعيية تسيياعد المنييدوبين القييدماء فييي تطييوير ملكيياتهم ومهيياراتهم فييي حييل زبييائنهم لييذلك كنييا حاجيية إ

 .المشاكل ما ال بائن 

 يجابي على الشركة , كي  ذلك  ن الجيدة ما ال بائن تنعكس بشكل إن عالقة المندوبيقلت لي أ -3

معهيم هيذا يينعكس  ذا كانيت عالقياتهم جييدةما ال بائن هم مندوبي المبيعات فيإطبعا واجهة الشركة في التواصل  

نياا انتظيام نت ويكون هفي  أل على قسم الم ازن و توصيل البضائا لل بائن كذلك على قسم الحسابات الذي تعم

 ي مشاكل .في عمليات الدفا دون أ

 ماذا بشأن برنامج الموازنات   -4

ن  كان برنيامج جييد ومميي  وقا ارا مسؤول عن الحسابات في الفرع أتنت باعتباالبرنامج  ضعت ل  أنا وأ هذا 

دارة قيد قيررت فيي وقتهيا كانيت اإل و  هميت  وكيفية التعامل ما الحالة المالية المتوقعة للشركةوأفكاره من حيث أ

ت فيي الشيركة والزلنيا بانتظيار ات ياذ القيرار ازنيات فيي ات ياذ القيراراالمو بشكل جدي على االعتماد مبيدأالعمل 

 بشان البدء بهذا الموضوع

 شكرا على التعاون  

 وسهالا  هالا أ 

 

 

 

 

 

 

 


